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RESUMO 
 
As metástases ósseas são uma grande causa de morbidade e mortalidade nos 
pacientes com câncer, podendo acarretar em dores, hipercalcemia, fraturas 
patológicas e deficiências neurológicas. A cintilografia óssea, empregada na 
detecção dessas metástases, é um método sensível à alterações no metabolismo 
ósseo, no entanto, como as lesões benignas também captam os fármacos 99mTc- 
difosfonatos, sua especificidade torna-se baixa tendo sido propostas novas 
alternativas para orientar um diagnóstico mais específico. Radiofármacos marcados 
com 99mTc para diagnóstico de tumores são limitados quanto a seus propósitos, mas 
muitos estudos tem se dirigido ao 99mTc(V)DMSA, que  é um radiofármaco com 
afinidade tumoral cuja captação é descrita em metástases ósseas e tumores de 
tecidos moles. Seu mecanismo de acumulação tem sido investigado para elucidar o 
comportamento biológico e aplicabilidade clínica, no entanto o 99mTc(V)DMSA ainda 
não é produzido no Brasil como um kit liofilizado. O objetivo deste trabalho foi obter 
o 99mTc(V)DMSA a partir de um kit liofilizado nacional de DMSA e avaliar sua 
utilidade na detecção de metástases ósseas em humanos mediante imagem 
cintilográfica, com emprego prévio em modelo animal. O 99mTc(V)DMSA foi 
preparado a partir de kits comercialmente viáveis de DMSA (IPEN), pela redução do 
pH, o 99mTc-DMSA e o 99mTc-MDP foram preparados segundo as instruções do 
fabricante. A qualidade dos fármacos foi analisada por testes de pH, pureza 
radionuclídica e radioquímica. Os ensaios de biodistribuição foram realizados em 
camundongos: os grupos controle receberam 99mTc-DMSA (veia da cauda), 
enquanto os grupos experimentais receberam 99mTc(V)DMSA, após 30min ou 1h, os 
animais foram sacrificados e a atividade específica dos órgãos determinada. Na 
experimentação humana, dez pacientes com neoplasias malignas comprovadas 
histologicamente se submeteram à aquisição de imagens de corpo inteiro 3h após a 
administração de 99mTc-MDP (exame de rotina) assim como 3h e 24h após a 
administração de 99mTc(V)DMSA, foram analisados ainda outros exames de imagem 
(TC, RMN, Rx). Os resultados do controle de qualidade indicaram que o 
99mTc(V)DMSA apresentou marcação e estabilidade adequadas para o uso clínico. A 
biodistribuição revelou uma redução na razão rim/osso de 16,30 ± 2,24 (III-DMSA) 
para 0,77 ± 0,24 (V-DMSA), estando os percentuais de captação/g de acordo com a 
literatura. Na experimentação humana, as imagens de 99mTc(V)DMSA foram 
concordantes com as de 99mTc-MDP em 80% dos casos. O 99mTc(V)DMSA não foi 
captado em lesões provocadas por trauma e houve um caso de falso negativo. Os 
resultados deste estudo sugerem que o 99mTc(V)DMSA poderia ser útil da 
diferenciação entre lesões traumáticas e metastáticas, devendo a captação do 
99mTc(V)DMSA ser observada quanto às implicações prognósticas. 
 
Palavras chave: 99mTc(V)DMSA, metástase óssea, radiodiagnóstico, radiofarmácia. 
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SUMMARY 
 
Bone metastasis are cause of morbidity and mortality in oncological patients, that 
often develop debilitating pain, hypercalcemia, pathologic fractures and neurologic 
deficits. The bone scintigraphy is a sensitive diagnostic method to detect this 
metastasis, however, because benign bone lesions also accumulates 99mTc-
diphosphonates, its specificity is quite low, thus alternatives has been purposes to 
become the diagnosis more specific. The 99mTc(V)DMSA is a tumor-seeking agent 
which has been reported in bone metastasis and other tumor scintigraphies. Its bone 
affinity and tumor uptake have been evaluated to elucidate its accumulation 
mechanism and medical application, but in Brazil the 99mTc(V)DMSA isn’t 
manufactured as a lyophilized kit yet. The aim of this study was to obtain the 
99mTc(V)DMSA from a national DMSA kit and to evaluate its utility in bone metastasis 
diagnosis by scintighaphy, with previous animal experimentation. DMSA kits 
(produced by IPEN) were used to prepare 99mTc(V)DMSA by pH reduction, both (III) 
DMSA and MDP were prepared according to manufacturer instructions. The 
radiopharmaceuticals quality control was carried out through pH, radionuclidic and 
radiochemical tests. The biodistribution assays were made mice: for every assay, the 
control group (n=5) received 99mTc-DMSA and the experimental group (n=5) received 
99mTc(V)DMSA, both of them by tail vein. After 30 or 1h, the animals were sacrificed, 
the organs excised and the specific activity measured by gamma counting. In the 
human study, ten patients with malignant diseases proved by histology, in initial 
staging as well in treatment control, were submitted to both 99mTc-MDP and 
99mTc(V)DMSA scintigraphy. The 99mTc(V)DMSA whole-body scans, obtained 3h and 
24h after radiopharmaceutical injection, were compared to conventional 3h 99mTc-
MDP scans and compared to another image exams (CT, MRI, Rx). The quality 
control results showed that the 99mTc(V)DMSA had stability and percent labeling 
suitable for clinical use. In the biodistribution assay, there was a decrease in 
kidney/bone activity ratio from 16.30 ± 2.24 (III-DMSA) to 0.77 ± 0.24 (V-DMSA), 
being the organ percent uptake/g compatible with literature data. In the human study, 
in 80% of cases the 99mTc(V)DMSA scan was comparable to 99mTc-MDP scan. The 
99mTc(V)DMSA was not uptaken in trauma lesions and there was one false negative 
case related to 99mTc-MDP uptake. The results of the present study indicate that the 
3h and 24h 99mTc(V)DMSA scans might be of utility in differentiating between trauma 
and metastatic lesions. Moreover, the level of 99mTc(V)DMSA uptake should be 
observed as far as the prognostic implications are concerned.  
 
Key words: 99mTc(V)DMSA, bone metastase, radiodiagnosis, radiopharmacy 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo informações do Instituto Nacional do Câncer (INCA) o Brasil terá 

mais de 466 mil novos casos de câncer no ano de 2008, previsão válida também 

para o ano de 2009 (INCA, 2007). Estima-se que 30% dos pacientes desenvolverão 

metástases no esqueleto. Em muitos casos, a metástase óssea é o primeiro sinal de 

disseminação dos cânceres de mama, próstata e pulmão, evoluindo para um quadro 

clínico que varia de dores intensas, hipercalcemia, fraturas patológicas e deficiências 

neurológicas, resultando em aumento da morbidade e mortalidade desses pacientes. 

Conceitos emergentes de biologia celular, relativos à multiplicação e 

invasividade de células tumorais, reforçam a importância na agressividade e 

precocidade quanto ao tratamento das metástases. A combinação de avanços 

terapêuticos e diagnóstico precoce tem aumentado a qualidade de vida e o tempo de 

sobrevida dos pacientes com doença metastática. 

Para detecção de metástases ósseas, o método diagnóstico mais empregado 

é a cintilografia óssea, utilizando como radiofármacos compostos difosfonatos 

marcados com tecnécio metaestável (99mTc). Essa técnica apresenta excelente 

sensibilidade para anormalidades no metabolismo ósseo; entretanto, sua 

especificidade é baixa, o que dificulta a distinção entre processos degenerativos e 

metastáticos.  

 Inovações técnicas têm sido propostas na tentativa de transpor esse 

inconveniente. Métodos como o PET e o SPECT-CT mostram eficiência significativa 

quanto à especificidade; contudo, por razões tanto técnicas quanto econômicas, 

esses métodos não estão disponíveis para a grande maioria da população. 

 A pesquisa por novos radiofármacos que apresentem maior especificidade, 

tanto com propósitos diagnósticos quanto terapêuticos, tem sido uma constante na 

prática da radiofarmácia. Em 1985, a partir dos trabalhos de Yokoyama et al., foi 

desenvolvido um novo agente para obtenção de imagens tumorais, chamado 
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99mTc(V)DMSA (ácido dimercaptossuccínico marcado com tecnécio pentavalente). 

Atualmente, para o emprego hospitalar, esse radiofármaco pode ser adquirido 

pronto, como um kit liofilizado, ou preparado a partir de um kit de DMSA trivalente, 

viável para cintilografia renal. O Brasil, no entanto, ainda não produz o kit de  
99mTc(V)DMSA e sua obtenção a partir do agente renal deve ser avaliada quanto aos 

componentes da fórmula e condições de marcação. 

No âmbito clínico, a similaridade entre a captação de P

99m
PTc(V)DMSA e P

99m
PTc-

MDP (metileno difosfonato), fármaco padrão em cintilografias ósseas, é alvo de 

grande interesse. Várias pesquisas têm demonstrado que o P

99m
PTc(V)DMSA é 

captado com menor intensidade pelo osso normal do que os fármacos baseados em 

fosfato, fornecendo um contraste maior entre os pontos com e sem distúrbio 

metabólico (YÜKSEL et al., 2000; SAHIN et al., 2000).  

 Nesse contexto, surge a importância na disponibilização e determinação do 

valor do P

99m
PTc(V)DMSA na prática diagnóstica, uma vez que esse radiofármaco não 

está incorporado à clínica e reserva aspectos que precisam ser melhor investigados, 

especialmente diante da possibilidade de uma nova alternativa no estadiamento 

oncológico que apresente melhor especificidade na captação em tecidos ósseos 

tumorais.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

• Avaliar a utilidade do ácido dimercaptossuccínico (DMSA) marcado com 

P

99m
PTc(V), preparado a partir de um kit nacional de DMSA trivalente, na 

detecção de metástases ósseas em humanos mediante imagem cintilográfica, 

com emprego prévio em modelo animal. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Certificar a técnica de obtenção do DMSA marcado com a forma pentavalente 

do P

99m
PTc, a partir do DMSA(III)P

 99m
PTc fornecido pelo IPEN, em camundongos 

Mus musculus, comprovando a alta afinidade do radiofármaco por ossos em 

estágio imaturo e baixa afinidade pelos rins; 

• Avaliar a qualidade do fármaco obtido pelo processo de marcação através 

dos testes de pH, pureza radioquímica e pureza radionuclídica. 

• Avaliar o desempenho do P

99m
PTc(V)DMSA na detecção de metástases ósseas 

em humanos através de imagens cintilográficas obtidas em 3 e 24h após 

administração do fármaco comparado ao P

99m
PTc-MDP;  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

 

3.1 PRINCÍPIOS DE RADIOFARMÁCIA 

 

3.1.1 Medicina Nuclear e Radiofarmácia 

 

 A medicina nuclear é a especialidade médica voltada ao uso diagnóstico ou 

terapêutico de compostos radioativos, os chamados radiofármacos. A riqueza e 

capacidade diagnóstica dessa técnica residem na diversidade dos radiofármacos 

disponíveis atualmente (THRALL; ZIESSMAN, 2003). 

 Os procedimentos em medicina nuclear tiveram aplicação desde o início do 

século XX. Em 1910, Wickman e Degrais referiram-se ao uso de injeções de rádio 

em lesões cutâneas de lúpus e mais tarde, em 1913, Frederick Proescher publicou 

sobre a injeção intravenosa de rádio para tratamento de várias doenças (TUBIS; 

WOLF, 1976) 

 No campo diagnóstico, a aplicação de técnicas traçadoras no estudo em 

humanos começou na década de 1920 com Herrman Blumgart, quando, pela 

primeira vez, foram aplicados isótopos radioativos naturais em estudos de circulação 

sangüínea em humanos. Os isótopos radioativos artificiais foram introduzidos por 

Lawrence, por volta de 1932. ‘Indicadores Radioativos’, clássico de George Hevesy, 

1948, trouxe princípios básicos posteriormente incorporados às técnicas de 

diagnóstico (TUBIS; WOLF, 1976). Finalmente, em 1946, o Instituto Oak Ridge 

(Tennessee - EUA) começou a produzir radionuclídeos com propósitos médicos. 

 O Conselho Federal de Farmácia, pela resolução 456, define a radiofarmácia 

como “a prática farmacêutica no estudo, preparação, controle e dispensação dos 

medicamentos radiofármacos, tanto na vertente industrial quanto hospitalar”. 
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Fisicamente, a radiofarmácia é o local onde são preparadas, estocadas e 

dispensadas as drogas radioativas, ou um centro de pesquisa para o 

desenvolvimento de novos radiofármacos (CFF, 2005).  

 Assim, desenvolvida em paralelo à medicina nuclear, a radiofarmácia inclui 

conhecimentos de diversas áreas da ciência como química, física, farmácia e 

biologia. Seu objetivo traduz-se na pesquisa e desenvolvimento, produção, controle, 

distribuição e manejo de medicamentos radiofármacos, preenchendo os requisitos 

de segurança e eficácia. 

 

 

3.1.2 Aplicações e Características dos Radiofármacos 

 

 O radiofármaco é uma preparação farmacêutica, sem ação farmacológica, 

que tem na sua composição um radionuclídeo, fonte de radiação, e um fármaco, 

responsável pela seletividade biológica do composto (OLIVEIRA et al, 2006). 

 Na medicina nuclear, a aplicação dos radiofármacos, como fontes não 

seladas, tem finalidades terapêuticas e diagnósticas. Os radionuclídeos utilizados 

podem ser produzidos em reatores ou aceleradores de partículas, ou serem 

disponibilizados por sistemas geradores de radionuclídeo, isto é, um sistema que 

acondiciona um nuclídeo pai (de meia vida longa) que, por decaimento radioativo, 

gera um nuclídeo filho (de meia vida curta) a ser extraído do sistema. 

 No tratamento de tumores, o radiofármaco é empregado para irradiar uma 

determinada região. Ele pode ser administrado localmente, diretamente no sitio a ser 

irradiado, ou de forma sistêmica, por via oral ou endovenosa. Quando o objetivo é 

uma distribuição sistêmica, os radiofármacos devem ter características de absorção 

seletiva no órgão ou tecido alvo (GENNARO, 1999). 

 O critério de seleção do radionuclídeo, para uso terapêutico, baseia-se em 

sua meia-vida efetiva e no tipo de emissão. Como se deseja uma irradiação 

circunscrita, são empregados emissores beta puros para que os efeitos sobre a 

matéria se façam apenas na vizinhança da fonte (ARANO, 2002). Os isótopos 131I, 
177Lu, 153Sm e 89Sr são exemplos de radionuclideos emissores beta que compõe 

radiofármacos com aplicação terapêutica.  
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 Outra modalidade terapêutica é a radioimunoterapia, na qual anticorpos 

monoclonais desenvolvidos contra tumores específicos são conjugados com 

radionuclídeos, permitindo o ataque seletivo ao tumor (GOLDENBERG; SHARKEY, 

2006). 

 Apesar do avanço na vertente terapêutica, mais de 95% dos radiofármacos 

na medicina são usados com propósito diagnóstico. A medicina nuclear obtém 

imagens, que retratam a fisiologia e a fisiopatologia do sistema em estudo, através 

da administração do radiofármaco, detectando externamente a radiação emitida que 

atravessa o corpo do paciente. Nessa situação, o radiofármaco, além de apresentar 

seletividade por um órgão, deve ter uma curta meia-vida, metabolização e excreção 

eficientes e uma atividade que permita a detecção no organismo.  Segundo Banerjee 

et al. (2001), no desenvolvimento de um radiofármaco, para o âmbito do diagnóstico, 

devem ser levadas em consideração algumas características importantes do ponto 

de vista físico, químico e biológico: 

• Fácil obtenção; 

• Emissão raios gama de energia adequada (100 a 200keV); 

• Curta meia-vida efetiva; 

• Alta razão de atividade do tecido alvo/tecido não alvo; 

• Estabilidade in vivo; 

• Solubilidade; 

• Passível de reações de marcação. 

 Além desses aspectos, os radiofármacos têm de atender a todas as 

exigências de um medicamento de uso parenteral, tal como ser estéril e apirogênico, 

ter pH e osmolaridade adequados ao meio fisiológico e ser concebido dentro das 

boas práticas de fabricação e de manipulação de medicamentos (EANM, 2003).  

 Para fins diagnósticos mantém-se a radiação no nível mais baixo possível. O 

radionuclídeo pode ser uma fonte de radiação gama, no caso de cintilografias, ou de 

pósitrons, no caso do PET, sendo desejável que não emita nem radiação beta nem 

alfa. A cintilografia constitui-se o exame de rotina na medicina nuclear, dentre os 

radionuclídeos empregados estão o 67Ga, 201Tl, 111In e, sobretudo, o 99mTc que é 

encontrado como traçador na maioria das formulações radiofarmacêuticas 

(OLIVEIRA et al., 2006). 
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3.1.3 O tecnécio metaestável ( P

99m
PTc) 

 

 Aproximadamente 80% de todos os radiofármacos usados na medicina 

nuclear são compostos marcados com tecnécio metaestável ( P

99m
PTc). A razão dessa 

preferência são as características físico-químicas extremamente favoráveis que esse 

isótopo apresenta: emissão de raios gama de energia ótima (140keV), meia-vida de 

6h, facilidade de conjugação com outras moléculas e viabilidade de obtenção pelo 

gerador molibdênio – tecnécio ( P

99
PMo-P

99m
PTc). Além disso, o desenvolvimento de 

radiofármacos com P

99m
PTc permite o planejamento de radiofármacos terapêuticos à 

base de isótopos do rênio ( P

186
PRe e P

188
PRe) (ARANO, 2002). 

 O P

99m
PTc é um isótopo considerado ideal para as aplicações médicas. Sua 

meia-vida é suficientemente longa para permitir a preparação, administração do 

fármaco e realização dos exames, mas suficientemente curta para que as doses que 

o paciente receba sejam mínimas. A ausência de emissão beta diminui ainda mais 

as doses recebidas pelo paciente (OLIVEIRA et al., 2006).  

 O tecnécio (z = 43), descoberto em 1937 por Segré, está situado no meio da 

tabela periódica na segunda família da série de transição, família VIIB (Mn, Tc, Re), 

e não tem isótopos estáveis na natureza [Fig. 1]. O P

99m
PTc pode existir em oito 

estados de oxidação, de -1 a +7, como resultado da perda de elétrons nos orbitais 

4d e 5s ou do ganho no orbital 4d. Essa variedade de estados de oxidação permite 

ao tecnécio ligar-se quimicamente a diferentes moléculas (BANERJEE et al., 2001). 

 

 

 
Figura 1: Posição do tecnécio na tabela periódica (Enciclopédia virtual Wikipédia) 

 
 

 O P

99m
PTc é obtido a partir de um gerador P

99
PMo-P

99m
PTc que é um dos sistemas 

mais antigos na medicina nuclear. Largamente empregado, foi desenvolvido pelo 

Brookhaven National Laboratory e utiliza o molibdênio-99 (P

99
PMo), meia-vida de 67h, 
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como nuclídeo pai gerando, por emissão beta, o P

99m
PTc, nuclídeo filho com meia-vida 

de 6h [Fig. 2].  

 A degradação do P

99
PMo gera, em 85% das vezes, P

99m
PTc. Na série de 

desintegração, o P

99m
PTc origina um produto de terceira geração, o tecnécio-99 ( P

99
PTc); 

esse, por sua vez, tem uma meia-vida muito longa (t B1/2 B=2x10P

5
P anos), decaindo, por 

emissão beta, para rutênio-99, elemento estável que encerra a série de decaimento 

[Fig. 2] (TUBIS; WOLF, 1976). 

   

 
Figura 2: Série de decaimento do 99Mo (Tubis; Wolf, 1976). 

 
 
 

Fisicamente o gerador constitui-se num cilindro, blindado por chumbo, que 

acondiciona na estrutura interna o molibdênio, de maneira que permita a extração do 

P

99m
PTc de forma apropriada para a marcação dos kits de radiofármacos [Fig. 3].  

O P

99
PMo utilizado na confecção dos geradores pode ser obtido de por ativação 

de nêutrons num alvo de P

98
PMo ou por fissão do urânio-235.  O gerador mais viável e 

empregado nos centros de medicina nuclear utiliza uma coluna cromatográfica sobre 

sílica gel, na qual o P

99
PMo encontra-se sob a forma de molibdato fortemente adsorvido 

na coluna de alumina [Fig. 3a]. A eluição é feita com salina (NaCl) 0,9%, solução na 

qual, por não ter afinidade pela alumina, o P

99m
PTc é arrastado dissolvido na forma de 

pertecnetato (BANERJEE et al., 2001). 
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Figura 3: (a) Esquema do gerador 99Mo - 99mTc; (b) curva de formação do 99mTc no gerador 

  

   

 A coluna pode ser eluída diariamente. A relação entre as meias-vidas, do 

isótopo pai e do isótopo filho é aproximadamente 10. O tempo para se atingir o 

equilíbrio entre as concentrações dos referidos isótopos é o correspondente a 4 

meias-vidas do isótopo filho, isto é, 24h. Observa-se também que após seis horas de 

uma eluição prévia, 50% de um máximo de P

99m
PTc pode ser obtido novamente [Fig. 

3b] (ROCHA, 1976). 

 O P

99m
PTc é obtido a partir do gerador P

99
PMo- P

99m
PTc na forma de pertecnetato de 

sódio, cujo ânion [(TcP

+7
PO B4 PB

-2
P) P

-
P] apresenta-se num estado de oxidação não reativo (+7), 

prestando-se apenas ao preparo de colóides sulfurados. Para viabilização de outros 

radiofármacos é necessária uma reação de redução, para que, num estado de 

oxidação mais baixo, haja ligação química. O estado de oxidação a ser alcançado 

depende do agente redutor empregado, das condições específicas da reação (como 

temperatura e pH), da natureza e número de coordenação dos ligantes presentes 

(MEASE; LAMBERT, 2001).  

 As espécies reduzidas de P

99m
PTc podem combinar-se com vários quelantes, 

que usualmente doam um único par de elétrons para formar ligação coordenada 

covalente. Tem-se encontrado que boa parte dos complexos-P

99m
PTc é estabilizada por 

grupos oxi e contendo um oxitecnécio (Tc=O), o número de coordenação varia de 4 

a 9 (SAHA, 1998).  
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 Os radiofármacos de P

99m
PTc podem ser divididos em duas classes: tecnécio 

essencial (1ª geração) e tecnécio-direcionado (2ª geração). No primeiro caso, o 

tecnécio é uma parte integrante da estrutura molecular, nem os ligantes 

coordenados por si próprios nem o tecnécio livre têm a mesma biodistribuição do 

que o complexo P

99m
PTc-ligante íntegro. No segundo caso, o P

99m
PTc é ligado a 

compostos (peptídeos ou anticorpos) que têm uma afinidade particular por um alvo 

biológico de forma que a presença do P

99m
PTc não altera suas propriedades 

fisiológicas. Em outras palavras, o tecnécio essencial é parte integrante de um vetor 

e o tecnécio-direcionado é apenas acoplado a um vetor (MEASE; LAMBERT, 2001; 

BANERJEE et al., 2005). 

 Os radiofármacos para marcação são viabilizados na forma de kits que 

contém o fármaco liofilizado acondicionado sob vácuo num frasco ampola. Para 

marcação adequada do composto, os kits incorporam um agente redutor junto ao 

fármaco, e também podem adicionar um agente conservante. O agente redutor mais 

amplamente empregado é o cloreto estanoso (SnCl B2 B.2HB2 BO) e a reação de redução 

pode ser descrita como se segue (SAHA, 1998; MARQUES et al., 2001):  

 

 

3 3   6  
299

4   16  6    299 4  8 2                                     (1) 
 

 

3.1.4 Controle de qualidade de radiofármacos marcados com P

99m
PTc 

 

 Cada radiofármaco exige um tipo de controle, segundo sua natureza. Os 

testes de controle de qualidade são classificados em duas categorias: testes físico-

químicos e biológicos. Os primeiros incluem ensaios de pureza química, 

osmolaridade, pH, condutividade e estado físico, principalmente em se tratando de 

um colóide. Os segundos abrangem ensaios de esterilidade, apirogenicidade e 

toxicidade (SAHA, 1998).  

 Os radiofármacos marcados com P

99m
PTc consistem em kits liofilizados para uso 

parenteral, que requerem a reconstituição e marcação do fármaco, estando sujeitos 

à manipulação nos centros de medicina nuclear. Um mínimo de testes para os 
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geradores P

99
PMo- P

99m
PTc e kits marcados deve ser efetuado antes da dispensação para 

administração humana, dentre eles as determinações de pH, pureza radionuclídica e 

radioquímica (EANM, 2003). 

 

3.1.4.1 pH  

 Os efeitos do pH refletem na adequação fisiológica e estabilidade 

radioquímica do fármaco. A maioria dos radiofármacos está numa faixa de pH entre 

4 e 8,5, no entanto níveis de pH mais extremos podem ser utilizados sem maiores 

dificuldades do ponto de vista fisiológico, devido ao alto poder tamponante do 

sangue (GENNARO, 1999). 

 

3.1.4.2 Pureza radionuclídica 

 Muitas substâncias radioativas para uso médico contêm pequenas 

quantidades de impurezas e esta contaminação pode ocorrer durante o processo de 

produção ou, no caso do sistema de geradores, na separação incompleta do 

radionuclídeo filho em relação ao radionuclídeo pai. No caso dos eluatos de P

99m
PTcO B4 PB, 

pode haver presença de P

99
PMo eventualmente desprendido da alumina na coluna do 

gerador e a presença destes radionuclídeos estranhos pode aumentar a dose ao 

paciente e interferir na imagem cintilográfica (ICRP 53, 1988).  

 A pureza radionuclídica é a razão, expressa em porcentagem, da atividade do 

radionuclídeo presente na amostra, relacionada com a atividade total da amostra. 

 Para estabelecer essa pureza, a radioatividade e a identidade de cada 

nuclídeo presente devem ser conhecidas. O método mais freqüentemente utilizado é 

o da espectrometria gama. Entretanto, para fins de centro de metrologia, não é um 

método totalmente preciso porque as impurezas beta-emissoras geralmente não são 

detectáveis e, com detectores de iodeto de sódio, os picos das impurezas podem ser 

encobertos pelo pico do radionuclídeo principal (F. BRAS IV, 1988), mas essa 

questão da resolução dos picos pode ser transposta num com o emprego de 

detectores de germânio. No ambiente hospitalar, a razão de 99Mo em amostras de 

eluato pode ser convenientemente determinada nos calibradores de dose pelo uso 

de uma blindagem que permita que apenas os fótons do 99Mo alcancem o sistema 

de detecção. 
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3.1.4.3 Pureza radioquímica 

 Um radionuclídeo pode estar presente em outra forma química que não a 

declarada, pois os compostos químicos podem ser gerados na produção e 

estocagem da substância. A presença de impurezas radioquímicas resulta na perda 

de qualidade da imagem devido ao alto background dos tecidos vizinho e do sangue 

(ICRP 53, 1988). Três espécies podem existir em compostos marcados com P

99m
PTc: o 

radioisótopo livre como pertecnetato ( P

99m
PTcO B4 PB

-
P), hidrolisado ( P

99m
PTcO B2 B) e marcado 

com o fármaco (fármaco-P

99m
PTc) (SAHA, 1998). 

 A pureza radioquímica é a razão, expressa em porcentagem, da atividade do 

radionuclídeo em questão presente na forma química declarada, relacionada ao total 

da atividade do radionuclídeo presente na amostra. Sua determinação consiste em 

separar substâncias químicas diferentes que contêm o radionuclídeo e a medida de 

radioatividade ligada à substância química declarada. Todos os métodos de 

separação analítica podem ser empregados nessa determinação; contudo, a 

simplicidade e presteza levaram a cromatografia em papel ou em camada delgada a 

serem preferidas (F. BRAS IV, 1988). 

 Nesses métodos, uma alíquota do radiofármaco é aplicada na fase 

estacionária, geralmente numa tira, ou de papel Whatman (cromatografia em papel) , 

ou placa impregnada com sílica gel (TLC-SG do inglês thin-layer chromatography 

sílica gel) (MARQUES et al., 2001). A corrida cromatográfica decorre de forma 

ascendente num recipiente fechado com sistema de eluição apropriado. Após o 

desenvolvimento da cromatografia, com a fase estacionária seca, as posições das 

áreas radioativas são detectadas por um dos três métodos: auto-radiografia, medida 

da radioatividade ao longo da tira com auxílio de contadores ou pelo corte da tira em 

faixas e contagem da radioatividade em cada uma delas (F. BRAS IV, 1988).  

 Na cromatografia em papel ou em camada delgada, cada componente é 

caracterizado pelo valor do Rf (fator de retenção), o qual é definido como a razão 

entre a distância percorrida pelo componente e a distância percorrida pelo sistema 

de eluição desde o ponto de aplicação. As posições das manchas ou áreas 

permitem a identificação química por comparação com soluções das mesmas 

substâncias químicas, visualizadas por reação de cor ou sob ultravioleta (F. BRAS 

IV, 1988; SAHA, 1998). 
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3.2 CINTILOGRAFIA ÓSSEA 

 
 

3.2.1 Cintilografia 

 
  
 Após a administração do radiofármaco, geralmente por via endovenosa, a sua 

distribuição e o seu grau de concentração são avaliados por meio de imagens 

cintilográficas (cintilografias), obtidas por câmaras de cintilação. A concentração 

desse radiofármaco observada na cintilografia reflete tanto a morfologia quanto a 

função de determinado órgão/tecido em estudo. 

 Desta forma, as câmaras de cintilação ocupam o lugar central em todo serviço 

de medicina nuclear. Este equipamento, desenvolvido por Hal Anger em 1958, 

desde sua introdução comercial em 1966, vem sofrendo várias inovações 

tecnológicas desde a melhoria dos tubos fotomultiplicadores e colimadores, dos 

módulos de correção de não-uniformidade, até as câmeras digitais do presente 

(CHANDRA, 1998). 

 Operacionalmente, a câmara de cintilação consiste de quatro partes básicas: 

o colimador, o detector, múltiplos tubos fotomultiplicadores e circuito de 

posicionamento (coordenadas x e y), e o sistema de imagem [Fig.4].  

 O objetivo de um colimador em uma câmara de cintilação é permitir que raios 

x ou radiação γ originárias de determinada região do corpo ou órgão alcance uma 

área determinada do detector. Assim, um colimador estabelece uma 

correspondência entre as localizações diferentes no detector e aquelas na região ou 

órgão examinados. Uma outra característica de um colimador de uma câmara de 

cintilação é que seu campo de visão é grande o suficiente para englobar 

completamente o órgão total ou a parte desejada do corpo para se adquirir a 

imagem. 

 Já o elemento detector básico em uma câmara de cintilação é um cristal, 

sendo o mais comum, o de iodeto de sódio ativado com tálio [NaI(Tl)]. Possui formas 

circular ou retangular, variando de 28cm a 51cm de diâmetro e 1,3cm de espessura. 

Atualmente, já são encontradas espessuras de 0,95cm e até 0,65cm com o intuito 

de melhorar a resolução espacial (PIQUERAS et al., 1994). O cristal de NaI(Tl) tem 

como principal função a conversão da energia da radiação incidente, proveniente do 
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paciente, em energia luminosa. Este processo de luminescência decorre da 

excitação dos átomos do cristal pela absorção da radiação e do conseqüente retorno 

ao estado fundamental, emitindo fótons com energia igual à diferença de energia 

dos níveis envolvidos. 

 

 

 
Figura 4: Esquema de gama câmara e processamento de imagem (Santos, 1999) 

 

 

 Uma das faces do cristal está acoplada a um conjunto de tubos 

fotomultiplicadores dispostos em forma de matriz e em número de 19 a 96, 

dependendo das dimensões do detector. Esses tubos possuem a função de 

converter os sinais luminosos do cristal em sinais elétricos de certa intensidade 

(PIQUERAS et al., 1994). Na realidade, a luz emitida pelo cristal e coletada pelas 

fotomultiplicadoras e é convertida em elétrons de baixa energia através dos 

fotocátodos, os quais são multiplicados nos dinodos, coletados nos anodos, 

produzindo um pulso, que é amplificado antes de chegar ao sistema de 

posicionamento XY.  
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 O sistema de posicionamento determina, por meio da diferença dos sinais de 

saída de cada fotomultiplicadora, qual a posição do pulso Z no plano (cristal de 

cintilação). Para determinar a posição dos pulsos no detector, seja na versão 

analógica, seja na digital, os sinais de saída dos vários tubos fotomultiplicadores são 

somados com “fatores de pesos” apropriados para produzir quatro sinais analógicos 

conhecidos como X+, X-, Y+ e Y-. Os fatores de peso dependem da distância do tubo 

fotomultiplicador que registrou a cintilação do tubo fotomultiplicador localizado no 

centro do cristal (CHANDRA, 1998). Se o pulso Z, que contém a informação da 

energia do fóton original, estiver dentro da faixa de energia selecionada, os pulsos 

X+, X-, Y+ e Y- serão registrados pelo sistema eletrônico e subtraídos em pares, 

produzindo dois sinais responsáveis pelas coordenadas X e Y do evento detectado. 

 Para registrar a interação da radiação, os pulsos X e Y são usados para 

defletir o ponto de luz em um tubo de raios catódicos na proporção direta da 

amplitude de X e Y. A imagem final da distribuição é, então, formada a partir da 

deflexão de todos os pontos no tubo de raios catódicos. Se for utilizado um 

computador digital, essas informações (amplitudes dos pulsos X e Y) são gravados 

na memória para processamento e registro da imagem (CHANDRA, 1998). 

 Desta forma, a imagem gerada pela gama-câmara pode ser estática ou 

dinâmica, dependendo do tipo do exame que está sendo realizado, sendo 

processada por um computador, a fim de se obter a melhor visualização possível da 

distribuição do isótopo no organismo (WILSON, 1998). 

 

3.2.2 Metástases e Cintilografia Óssea 

 

 Por mais de 30 anos, a cintilografia óssea tem sido um dos métodos não 

invasivos mais sensíveis para detectar doenças ósseas focais. As imagens ósseas 

são muito utilizadas para o diagnóstico de tumores benignos e malignos, primários e 

metastáticos. Também são úteis para o estudo de pacientes com suspeita de 

fraturas, artrites e doenças metabólicas do osso (HORGER; BARES, 2006). 

 As metástases são causa de morte em grande parte dos pacientes com 

câncer. A despeito da importância clínica, pouco se conhece sobre os fatores 

genéticos e bioquímicos determinantes das metástases. O processo metastático é 

complexo e ocorre numa seqüência de eventos que envolvem invasão de tecidos 



30 
 

adjacentes, desprendimento de células do tumor primário, transporte através do 

sistema circulatório, alcance do um sítio secundário, extravasamento e crescimento 

no órgão secundário (MEHLEN; PUISIEUX, 2006).  

 Diversos tumores primários podem gerar metástases ósseas sendo os mais 

freqüentes os cânceres de próstata (80%), mama (50%) e pulmão (36%). A doença 

óssea metastática causa fortes dores, fraturas patológicas, compressão espinhal e, 

em último estágio, a morte (WILSON, 1998). 

 As metástases alcançam o osso por via hematogênica, linfática ou por 

continuidade. Condições favoráveis são requeridas para o estabelecimento de uma 

metástase e os fatores que atraem células neoplásicas e provêm seu crescimento 

no microambiente ósseo têm sido estudados. São alguns fatores que explicam a alta 

incidência de metástases ósseas: (a) o rico suprimento sanguíneo (15% do débito 

cardíaco em repouso) junto ao fluxo relativamente lento através da cavidade 

medular; (b) a interação intracelular com plaquetas e com outras células tumorais, 

formando agregados; (c) a eficiente adesão ao endotélio microvascular do osso, com 

ativação do endotélio por resposta inflamatória, mediada por leucócitos e 

envolvimento de outros sinalizadores celulares (GLINSKY, 2006).  

 O tecido ósseo possui três tipos de células com funções específicas: os 

osteoblastos (formação), osteócitos (manutenção) e osteoclastos (reabsorção). A 

formação e a reabsorção são os principais processos no metabolismo ósseo, sendo 

bem balanceados. Alterações patológicas, como o câncer, mudanças hormonais, 

traumas, processos infecciosos e inflamatórios, são associadas à resposta 

osteoblástica para reparar o dano na estrutura óssea (PAUWELS; STOKKEL, 2001). 

Quando um tumor invade o osso ele provoca a destruição óssea, mas também 

causa um processo de formação óssea ou reparo; dentro de semanas há destruição 

da trabécula antiga e surge um osso novo e imaturo nos arredores. 

 O mineral ósseo tem uma estrutura cristalina, típica do grupo das apatitas, 

formada por sais de hidroxiapatita, Ca B10 B(PO B4 B) B6 B(OH)B2 B, de configuração hexagonal. 

Diferentes radiofármacos são capazes de atravessar a matriz osteóide para acessar 

a trabécula em formação e nesse ponto são incorporados nos cristais de 

hidroxiapatita na remodelagem óssea (HOUSSAY; CINGOLANI, 2004). 

 Os tumores benignos geralmente não apresentam formação de osso jovem 

como os malignos, por isso não são, em geral, áreas 'quentes' no scan. Ilhas 

ósseas, encondromas, exostoses e condroblastomas são tumores benignos com 
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aumento na captação do traçador variando de nenhum a algum aumento (WILSON, 

1998). Contudo, quadros de osteoma osteóide e cisto ósseo aneurismático, apesar 

de benignos, apresentam intensa captação de traçadores na cintilografia. 

 Os tumores malignos primários no osso são raros, constituindo apenas 0,3% 

do total de cânceres. Os sintomas comuns são dores, aumento de tamanho e, 

algumas vezes, fraturas nos sítios tumorais. O scan ósseo é anormal na maioria dos 

tumores primários, sendo os três tipos mais comuns: osteossarcomas, 

condrossarcomas e fibrossarcomas.  Anormalidades múltiplas, randômicas, intensas 

e focais no scan sugerem doença metastática. A maioria das lesões é esperada no 

esqueleto axial e nas epífises proximais dos ossos longos. Padrões não usuais 

incluem lesões isoladas e estima-se que 6 a 8% das metástases ósseas sejam 

lesões isoladas (WILSON, 1998). 

 

3.2.3 Radiofármacos empregados em cintilografias ósseas 

 

 A cintilografia do esqueleto foi introduzida em 1961 com a utilização do 

estrôncio-85. O estrôncio parece fixar-se apenas nos cristais novos de hidroxiapatita; 

contudo, sua meia-vida de 65 dias e a tendência de concentrar-se no intestino 

dificultava o diagnóstico. Mais tarde, foi utilizado o flúor-18, que sofre troca iônica de 

hidroxilas no cristal de hidroxiapatita, no entanto, a alta energia dos fótons de 

aniquilação (511keV) reduzia a eficiência nas gama câmaras. Além disso, tanto o P

18
PF 

(t ½ = 1,8h) como o P

87
PSr (t ½ = 2,9h) inviabilizavam técnica e economicamente o seu 

emprego na maioria dos centros de medicina nuclear (ROCHA, 1976). 

 A descoberta da afinidade biológica dos compostos de fosfato marcados com 

P

99m
PTc pelo osso, descrita por Subramanian em 1971, veio revolucionar as técnicas 

de diagnóstico ósseo, fornecendo imagens com melhor resolução e 

reprodutibilidade, sendo de fácil obtenção.  

 A captação óssea dos complexos de fosfato com P

99m
PTc ainda não está 

completamente esclarecida. Um conceito importante é a influência da 

vascularização, onde o aumento do fluxo sanguíneo aumenta a captação dos 

radiofármacos, lembrando que uma lesão tumoral é uma área de hiperemia (aporte 

sanguíneo elevado). Em relação ao mecanismo do acúmulo, podem-se evidenciar 

três hipóteses mais relevantes: (a) a permuta dentro dos cristais de hidroxiapatita, na 
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qual a captação se daria nos núcleos de cristalização e o P

99m
PTc se desprenderia do 

complexo de fosfato ligando-se diretamente ao osso; (b) captação preferencial do 

complexo de P

99m
PTc-fosfato em colágeno imaturo; (c) acúmulo do complexo de P

99m
PTc-

fosfato por combinação com enzimas fosfatases (PAUWELS; STOKKEL, 2001). 

 Os agentes empregados incluem compostos polifosfatos, pirofosfatos e 

difosfonatos, cuja diferença essencial reside na ligação dos átomos de fósforo. A 

ligação P-O-P dos poli e pirofosfato são hidrolisáveis pelas fosfatases séricas, 

entretanto, nos difosfonatos a ligação P-C-P é mais estável, tendo esses se 

sobreposto aos primeiros nos exames cintilográficos [Fig. 6] (ARANO, 2002). 

 

 

 
Figura 5: Estruturas dos fármacos baseados em fosfatos (ARANO, 2002) 

 

 

 Diversos radiofármacos têm a capacidade de acumular-se no osso, podendo 

ter finalidade diagnóstica ou terapêutica. O mais usado atualmente nos exames de 

cintilografia óssea é o metileno difosfonato (MDP), comercializado como pó estéril e 

apirogênico para a reconstituição com P

99m
PTcO B4 PB

-
P, sendo utilizado com a atividade de 

740 MBq (20mCi) [Tab. 1]. Além desse, tem crescido a utilização do hidroxietileno 

difosfonato (HEDP) que requer menor tempo entre a injeção e a obtenção das 

imagens cintilográficas. 

 A cintilografia óssea tem uma excelente sensibilidade, cerca de 95% devido à 

reação osteoblástica precoce diante da presença de pequenos tumores. Contudo, 
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devido ao fato de lesões benignas também acumularem difosfonatos, a 

especificidade do exame é baixa. Um problema particular é a captação de 

difosfonatos em processos degenerativos, sendo especialmente difícil a 

diferenciação entre metástases e deformidades de espondiloses e espondilartroses. 

Além disso, a sobreposição de estruturas nas cintilografias planares compromete a 

localização anatômica das lesões (RICCABONA, 1999; RÖMER et al., 2006). 

 

 
Tabela 1: Dosimetria para ‘scans’ ósseos 

 
Órgão Dose (cGy/740MBq) 

Corpo total 0,13 

Osso total 0,70 

Medula vermelha 0,56 

Rins 0,80 

Fígado 0,06 

Parede da bexiga*  

2h vazia 2,60 

4,8h vazia 6,20 

Ovários 0,24 

Testículos 0,16 

 

  

  

 Na rotina clínica, procedimentos adicionais são recomendados nos casos de 

captação focal de difosfonatos. Em primeiro lugar, radiografias planares são obtidas; 

se elas evidenciarem sinais de artrose, conclui-se que as anormalidades do scan 

são benignas. Quando osteólise aparece claramente, uma tomografia 

computadorizada (CT) pode indicar a estabilidade óssea. Entretanto, se os achados 

radiológicos não são notáveis, exames futuros, especialmente ressonância 

magnética (RMN), são necessários. Todos esses procedimentos, no entanto, 

exigem tempo e podem tanto retardar a terapia como promover stress no paciente 

(RÖMER et al., 2006).  

 Tendo em vista a similaridade na captação de traçadores nos scans planares 

em lesões malignas e benignas, outras técnicas têm sido sugeridas para aperfeiçoar 

o diagnóstico. A tomografia computadorizada por emissão de fótons simples 

* órgão crítico Fonte: Wilson, 1998 
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(SPECT) aumenta a especificidade do diagnóstico com base na localização 

anatômica precisa; mais além, o SPECT/CT, uma inovação na técnica, une as 

informações anatômicas da tomografia às informações funcionais da cintilografia. A 

introdução da tomografia por emissão de pósitrons com 18F-fluordesoxiglicose (FDG-

PET) propiciou uma melhor diferenciação de tumores malignos a partir de sua 

demanda metabólica de glicose (HORGER; BARES, 2006). 

 Apesar dos esforços na otimização do diagnóstico, todas essas técnicas 

exigem a aquisição de caros equipamentos e, no caso do PET, insumos que muitas 

vezes são tecnicamente inviáveis. Diante das dificuldades técnicas e econômicas, a 

grande maioria da população não tem acesso a essas inovações e nem 

perspectivas de quando serão disponibilizadas, principalmente em se tratando do 

sistema público de saúde. 

O P

99m
PTc(V)DMSA é reportado como um agente de captação em diversos 

tumores e tem sido, em especial, investigado em cintilografias ósseas. A 

versatilidade do P

99m
PTc(V)DMSA deve-se ao fato de poder ser facilmente obtido de 

um kit de (III)DMSA, ter imagem gerada nas mesmas câmaras cintilográficas e 

submeter o paciente a doses muito menores que a maioria dos procedimentos 

radiológicos (BASU et al., 2004). 

 

 

3.3 O P

99mTc(V) ÁCIDO DIMERCAPTOSSUCCÍNCO – P

99m
mTC(V)DMSA 

 

 

Compostos de diversas naturezas têm sido marcados com P

99m
PTc na busca de 

novos radiofármacos cada vez mais específicos. Yokoyama et al., 1985, notaram a 

similaridade de certos compostos marcados com P

99m
PTc com complexos de citrato de 

gálio.  

O citrato de gálio é conhecido como marcador tumoral, utilizado 

principalmente no seguimento e reestadiamento de pacientes com linfomas e na 

distinção de processos inflamatórios, sendo empregado também na marcação de 

leucócitos (RICCABONA, 1999; GENNARO, 1999).  

O gálio é encontrado no estado de oxidação +3, facilmente sofre 

polimerização hidrolítica na presença de citrato, em solução aquosa e pH neutro, 
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formando complexos estáveis. Uma condição favorável de pH, agentes redutores e 

ligantes gerava complexos polinucleares de P

99m
PTc por reação similar de hidrólise, de 

forma que esses complexos apresentaram também afinidade por células tumorais, 

células ascíticas de Ehrlich P

 
P (YOKOYAMA et al., 1985). 

Vários ligantes foram testados nesse complexo e o ácido dimercaptosuccínico 

(DMSA) foi encontrado como o mais adequado para a forma pentavalente do 

tecnécio. A partir de então, foi desenvolvido, no Japão, um novo agente para 

obtenção de imagens tumorais, chamado P

99m
PTc(V)DMSA. 

 

3.3.1 O DMSA marcado com P

99m
PTc 

 

O DMSA é um ditiol (contendo duas sulfidrilas) [Fig. 6a]. Estudos iniciais, há 

quarenta anos atrás, identificaram o DMSA como efetivo antídoto de administração 

oral para intoxicação com metais pesados. Cerca de 95% do DMSA na corrente 

sanguínea estão ligados à albumina e o composto tem uma larga janela terapêutica, 

sendo o menos tóxico dos compostos ditióis (ALAN; MILLER, 1998). 

O isômero meso-2,3-dimercaptosuccínico corresponde a 90% das moléculas 

nos kits comerciais. O agente renal é preparado em pH ácido, o estado de oxidação 

é +3 e a marcação com P

99m
PTcO B4 PB

-
P é maior que 95% (SAHA, 1998). 

Quando preparado em meio alcalino, o estado de oxidação do P

99m
PTc é 5+, e o 

composto gerado é um complexo polinuclear, descrito por Yokoyama et al. em 1985, 

de propriedades biológicas diferentes do agente renal. O DMSA, no pH adequado, 

cria um ambiente de coordenação favorável para formação de P

99m
PTc(V)DMSA com 

estabilidade própria para prover pesquisas in vivo.  

O P

99m
PTc pentavalente é coordenado por quatro tióis de 2 ligantes de DMSA e 

um grupo oxo apical [Fig. 6b]. O complexo tem a fórmula [TcO(DMSA) B2 B]P

- 
P(SAHA, 

1998). 
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Figura 6: (a) molécula de DMSA; (b) molécula de 99mTc(v)-DMSA 

 
 

3.3.2 Cintilografias com P

99m
PTc(V)DMSA 

 

A cintilografia com P

99m
PTc(V)DMSA tem sido explorada em várias condições 

malignas e tem função estabelecida no carcinoma medular de tireóide, sendo 

captado nos sítios primários e metastáticos (SHIKARE et al., 1995). Também é 

conhecida sua captação em tumores de tecidos moles e metástases. A afinidade do 

agente tem sido bem relatada em metástases ósseas e doenças ósseas 

metabólicas. 

O mecanismo da acumulação do P

99m
PTc(V)DMSA nos vários tipos de doenças 

é desconhecido. Algumas abordagens científicas sugerem que a acumulação de 

P

99m
PTc(V)DMSA no osso dependeria da atividade osteoclástica e do pH ambiente, 

onde se dá o processo de remodelagem óssea (HORIUCHI-SUZUKI et al., 2004). 

O nível de captação do P

99m
PTc(V)DMSA in vitro, em linhagens de células 

malignas humanas, tem mostrado estar relacionado aos níveis de proteína quinase 

fosforilada junto à proliferação celular, podendo esses dados serem um indicativo da 

agressividade da doença (DENOYER et al., 2005). 

A similaridade entre a captação de P

99m
PTc(V)DMSA e P

99m
PTc-MDP (metileno 

difosfonato) observada após ‘scans’ ósseos é alvo de grande interesse. Várias 

pesquisas têm demonstrado que o P

99m
PTc(V)DMSA é capaz de detectar uma alta 

percentagem dos sítios metastáticos detectados pelo P

99m
PTc-MDP.  

É bem relatado que o radiofármaco capta em proporção muito menor o tecido 

ósseo normal quando comparado aos fármacos baseados em fosfato, fornecendo 

um contraste maior entre os pontos com e sem distúrbio metabólico, o que 

possibilitaria uma diferenciação de pontos de metástase e confirmação de quadros 

de superscan (YÜKSEL et al., 2000; SAHIN et al., 2000). Esse fato marcante abre 
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possibilidades de melhor visualização dos pontos de captação, talvez mais 

precocemente do que com o MDP, e de confirmar diagnósticos. Inclusive Sahin et al. 

(2000) ressaltaram a captação do mesmo em lesões ósseas secundárias de câncer 

de pulmão que não foram detectadas com P

99m
PTc-MDP. 

 Tem-se sugerido, também, o uso do P

99m
PTc(V)DMSA como forma de 

diagnosticar e, principalmente, acompanhar a evolução do quadro clínico mediante o 

tratamento adotado em algumas doenças ósseas metabólicas. Em doenças como 

osteomalácia, hiperparatiroidismo primário e osteodistrofia, a captação quantitativa 

do traçador nas lesões ósseas tem sido proposta como método eficiente de 

acompanhar a resposta à terapia (AKBUNAR, P

 
P2000; SARIKAYA, 2002).  

Além disso, uma grande perspectiva para o campo terapêutico é um análogo 

do P

99m
PTc(V)DMSA, o P

188/186
PRe(V)DMSA, que tem sido proposto para o tratamento 

paliativo de câncer ósseo. O rênio pertence à mesma família química do tecnécio; 

isso confere ao P

188/186
PRe(V)DMSA similaridade estrutural, de biodistribuição e a 

mesma afinidade que o P

99m
PTc(V)DMSA em sítios de metástase e, sendo o P

188/186
PRe 

um emissor β de alta energia, poderia ser transposto à terapia. O rênio já tem sido 

empregado na terapêutica como P

188/186
PRe-HEDP (hidroxietileno difosfonato) com o 

mesmo objetivo, entretanto o P

188/186
PRe(V)DMSA apresenta duas notáveis vantagens: 

doses menores, reduzindo os problemas relacionados à depressão da medula 

óssea, e a possibilidade de planejar-se a terapia pelo uso prévio de P

99m
PTc(V)DMSA, 

avaliando-se a suscetibilidade do paciente ao tratamento (BASU et al., 2004; 

BLOWER et al., 2000).  

Vale ressaltar que, mesmo para emprego em cintilografia, o 99mTc(V)DMSA é 

administrado em menores atividades se comparado ao MDP, expondo o paciente a 

doses reduzidas (BASU et al., 2004; BLOWER et al., 2000). 

Segundo as informações bibliográficas apresentadas, diversas vertentes 

científicas vêm investigando o emprego do 99mTc(V)DMSA aplicado a diferentes 

contextos clínicos do diagnóstico e até da terapêutica. Diante da deficiência na 

especificidade da cintilografia óssea, especialmente com as limitações da técnica 

planar na aquisição da imagem, e tendo em vista a afinidade apresentada pelo 
99mTc(V)DMSA em metástases ósseas, a viabilização de um radiofármaco, a partir 

de um kit nacional, como ferramenta complementar ao diagnóstico seria de grande 

utilidade na confirmação de casos específicos de envolvimento ósseo por tumores 

secundários. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

 Os procedimentos experimentais foram realizados em duas etapas: na 

primeira, foi empregado in vivo o P

99m
PTc(V)DMSA num modelo animal; na segunda, o 

P

99m
PTc(V)DMSA foi aplicado clinicamente na obtenção de imagem cintilográfica em 

diagnóstico humano. Em ambas, os procedimentos de manipulação dos 

radiofármacos foram idênticos, variando apenas as atividades empregadas. 

 

 

4.1 PREPARAÇÃO DOS RADIOFÁRMACOS 

 

4.1.1 Preparação do P

99m
PTc-DMSA 

 

Na preparação do P

99m
PTc-DMSA foram utilizados kits de DMSA contendo 1mg 

de DMSA, 0,44mg de SnCl2.2H2O, 0,7 mg de ácido ascórbico e 50mg de inositol 

(IPEN), comercialmente viáveis para emprego em cintilografia renal, preparados com 

adição de 5,55 MBq (150 µCi) de TcO B4 PB

-
P (gerador P

99
PMo-P

99m
PTc -IPEN) eluído com 

salina num volume de 5mL, ficando em repouso por 15 min. 

 

4.1.2 Preparação do 99mTc(V)DMSA 

 

 Na preparação do P

99m
PTc(V)DMSA foram utilizados kits de DMSA (IPEN) 

comercialmente viáveis para emprego em cintilografia renal. 

 Para se obter a marcação da molécula com a forma P

99m
PTcP

+5
P (de interesse para 

o experimento), e não com P

99m
PTcP

+3
P (presente nos exames renais), o kit liofilizado foi 

reconstituído com 0,2 mL de NaHCO B3 B a 3,5% (Hypofarma) mudando seu pH para 8 -
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9 e tornando o ambiente propício para a reação de polinucleação hidrolítica. Em 

seguida adicionou-se pertecnetato (gerador P

99
PMo- P

99m
PTc -IPEN) eluído com salina 

num volume de 5mL, ficando em repouso por 15 min. As atividades médias 

empregadas na marcação dos kits foram de 5,55 MBq (150 µCi) de TcO B4 PB

-
P, no caso 

da experimentação animal, e 1850 MBq (50 mCi), no caso da experimentação 

humana.  

 

4.1.3 Preparação de 99mTc-MDP 

 
Na preparação do P

99m
PTc-MDP foram utilizados kits de MDP, contendo 5mg de 

MDP, 1mg de de SnCl2.2H2O, 0,1mg de ácido ascórbico e 20mg de Na4P2O7.10H2O 

(IPEN), comercialmente viáveis para emprego em cintilografia óssea. Em 

temperatura ambiente, o kit foi reconstituído com pertecnetato numa atividade 

máxima de 7400 MBq (200mCi), deixado em repouso por 15min antes das 

administrações, segundo as instruções do fabricante. 

 

4.1.4 Controle de qualidade 

 

4.1.4.1 Pureza radionuclídica e determinação de pH 

 
 As medições na pureza radionuclídica foram realizadas em um calibrador de 

dose (CAPINTEC CRC 7) no Serviço de Medicina Nuclear do Hospital das 

Clínicas/UFPE. Para cada ensaio, foi realizada uma leitura de background e da 

amostra de radiofármaco no canal de P

99m
PTc do calibrador, em seguida foram 

realizadas leituras do background e da amostra dentro de um cilindro de chumbo 

(6mm) no canal de P

99
PMo. Os resultados foram expressos pela razão P

99
PMo/ P

99m
PTc, 

equação 2. 

 

 

                                                                                                                   (2) 

 

 
O pH foi determinado pelo emprego de uma fita teste de pH (Merck). 
 

( )99

99

atividade medida com blindagem 2
atividade sem blindagemm

Mo
Tc

×
=
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4.1.4.2 Pureza radioquímica 

 
 A pureza radioquímica foi determinada por cromatografia de camada delgada. 

Na fase estacionária, foi empregada uma placa cromatográfica de sílica gel (60F) 

sobre folha de alumínio (thin-layer chromatography silica gel – TLC-SG (Al)) (Sorbent 

Technologies), de dimensões 1x10cm, e, na fase móvel, um sistema de eluição 

adequado [Tab. 2]. A tira de TLC-SG foi posicionada num recipiente fechado de 

forma que não tocasse nas paredes do mesmo. Após a corrida cromatográfica, a tira 

foi cortada a cada centímetro [Fig. 7] e a atividade foi determinada em contador 

gama de Nal(TI) tipo poço . Vale salientar que foram realizadas três corridas para 

cada sistema. O percentual de marcação foi calculado a partir das contagens das 

áreas dos picos no cromatograma relacionado à contagem total da fita. (Eq. 3) e 

resultado foi expresso em função do Rf (Eq. 4) (NOGUEIRA, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 2: Sistemas de eluição e Rf  para 99mTc-DMSA , 99mTc(V)-DMSA e 99mTc-MDP 

 
Radiofármaco Fase móvel Rf 

  livre hidrolisado marcado 

  *OB4PB

-
P *OB2 B *(III)DMSA 

*DMSA Acetona 0,9-1,0 0,0 0,9-1,0 

 Salina 0,9-1,0 0,0 0,0 

    *(IV)DMSA  *(V)DMSA 

*(V)DMSA Acetona 0,9-1,0 0,0 0,0 0,0 

 
n-BuOH:AcOH:HB2BO** 

(3:2:3) 
0,7 –– 0,0 0,5 

    *MDP 

*MDP Acetona 0,9-1,0 0,0 0,0 

 Salina 0,9-1,0 0,0 1,0 

                                                                                                                   Fonte: Westera, 1985; Nogueira, 2001 
* 99mTc 
**n-BuOH = n butanol; AcOH = ácido acético; HB2BO = água 

contagem marcado% marcação =   100
contagem total

×

distância percorrida pelo componete radioativo 
distância percorrida pelo solvente

Rf =

(3) 

(4) 
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Figura 7: Esquema cromatográfico (TLC) do controle radioquímico. Para o DMSA, o sistema 1 
representa a salina e o sistema 2 a acetona. Para o (V)DMSA o sistema 1 representa a acetona e o sistema 

2 o sistema n-BuOH:AcOH:H2O (3:2:3) (Adaptado de Saha, 1998) 
 

 

4.2 BIODISTRIBUIÇÃO 

 
 

Os procedimentos envolvendo experimentação animal foram avaliados e 

aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal do Centro de Ciências 

Biológicas da Universidade Federal de Pernambuco (CEEA-UFPE) em 08 de maio 

de 2006, ofício 017/06. 

 Foram utilizados camundongos (Mus musculus ‘Swiss’) de ambos os sexos 

(30 a 40g), de diferentes idades, procedentes do biotério do Laboratório de Biofísica 

Celular e Molecular - CCB/UFPE [Fig. 8]. 

 

 
Figura 8: Camundongos albinos Mus musculus 
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O experimento foi realizado em três etapas, cada uma constando de dois 

grupos (grupo controle e grupo experimental) com cinco animais cada, num total de 

trinta animais. O primeiro ensaio de biodistribuição utilizou animais de 115 dias de 

vida e intervalo de 30 min entre a injeção dos fármacos e o sacrifício do animal. No 

segundo ensaio foram utilizados animais de 130 dias e o tempo entre a injeção do 

fármaco e o sacrifício foi aumentado para 1 hora. Nessas condições, os resultados 

foram avaliados tal como no ensaio anterior. O terceiro ensaio de biodistribuição foi 

realizado com animais mais jovens, 70 dias de vida, mantendo-se o intervalo de 1h 

entre a injeção dos fármacos e o sacrifício.  

 Em todos os ensaios, os grupos controle receberam P

99m
PTc-DMSA e os grupos 

experimentais P

99m
PTc(V)DMSA. Foram administradas por via intravenosa (veia da 

cauda) alíquotas de 0,1mL com atividade de 74-111 kBq (2-3μCi) de P

99m
PTc-DMSA e 

P

99m
PTc(V)DMSA nos respectivos grupos. Após intervalos determinados (30min e 1h), 

os animais foram anestesiados (50mg/kg de tiopental), em seguida os órgãos (rins, 

pulmões, fígado, fêmur, músculo e sangue) foram retirados, pesados e a atividade 

determinada no contador gama previamente calibrado. 

A atividade específica dos órgãos foi determinada [Eq. 5] e os dados foram 

avaliados em três perspectivas: o percentual de captação da atividade por grama de 

tecido (% captação/g), a razão entre a atividade captada nos órgãos e no sangue 

(OR/S) e a razão entre as atividades do rim e do osso (R/OS), foi considerado 

diferença significativa p ≤ 0,05, calculados pelo teste T de Student. 

 
    ó ã  

  ó ã  
  

ε
  

 

4.2.1 Calibração do Sistema de Detecção 

 

As medidas de atividade foram realizadas no Laboratório de Instrumentação 

Nuclear – LMRI/DEN. O sistema de detecção, utilizado para determinar a atividade 

dos órgãos e na pureza radioquímica, foi composto de um cintilador de NaI(Tl) de 

poço (Shielded Counter tipo NZ-138 da marca Gama com tubo fotomultiplicador 

Gama tipo ND 302/E), acoplados a um sistema eletrônico monocanal Canberra 

(amplificador 2012, discriminador 2030, temporizador 1772) [Fig. 9].  

(5) 
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Figura 9: Sistema contador gama do LMRI. Cintilador NaI(Tl) de poço (A) e sistema eletrônico modular 

monocanal (B) 
 

 

 Foram fixadas as seguintes condições de operação: tensão de 900V, ganho 

grosso 32, ganho fino 9,3 e tempo de contagem 1 minuto.  

 A curva de calibração foi traçada com quatro emissores gama distintos [césio 

137 ( P

137
PCs), amerício 241 ( P

241
PAm), cobalto-57 ( P

57
PCo) e tecnécio 99m ( P

99m
PTc)], num 

sistema de coordenadas contagem X canal de leitura [Fig. 10].  

 

 

 
Figura 10: Representações gráficas dos espectros de energia de 241Am, 57Co, 99mTc e 137Cs. Os espectros 

foram obtidos no sistema monocanal e evidenciam o canal de leitura dos fotopicos. 
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Com esses resultados, uma curva relacionando energia do fóton e o canal de 

leitura foi construída [Fig. 11]. 

 

 
Figura 11: Curva de calibração. A curva relaciona as energias dos fótons (241Am=60, 57Co=122, 99mTc=140 

e 137Cs=660 keV) com os canais de leitura do contador. 
 

 

A curva de calibração relaciona o canal do fotopico com a energia da 

radiação. O desempenho linear demonstra o ajuste adequado do sistema eletrônico 

nas leituras de diferentes faixas energéticas. 

Fontes líquidas de P

57
PCo e P

99m
PTc, contidas em recipientes de mesma geometria 

daqueles que conteriam as amostras biológicas, foram usadas para o cálculo da 

eficiência de fotopico e para definição do intervalo de leitura dos órgãos, 

respectivamente. A partir dos espectros de energia, as janelas do discriminador 

foram fixadas [Tab. 3] considerando o valor da largura correspondente a 1/3 da 

altura do fotopico a partir da base, a fim de evitar a instabilidade que foi observada 

na base do fotopico [Fig. 12]. 

 

 
Tabela 3: Determinação das janelas de leitura para 57Co e 99mTc 

 
Radionuclídeo Limite inferior (V) Limite superior (V) Largura da janela 

P

57
PCo 0,97 1,21 0,25 

P

99m
PTc 1,09 1,34 0,25 

 

 

y = 0,008x + 0,083
R² = 1
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Figura 12: Representação gráfica da janela de leitura. A janela é delimitada pelo LI (limite inferior) e pelo 

LS (limite superior) da largura encontrada a 1/3 da altura do fotopico. 
 
 

 A eficiência de fotopico foi calculada a partir da fonte de P

57
PCo, uma vez 

que esse radioisótopo apresenta uma meia-vida relativamente longa (t1/2 = 271,8 

dias) e uma energia de fotopico (122 keV) próxima a do P

99m
PTc. As contagens obtidas 

nos limites da janela do discriminador foram relacionadas com a atividade da fonte, 

segundo a equação 6.  

O sistema apresentou-se instável quanto à eficiência, portanto, antes de cada 

experimento a eficiência foi calculada com a mesma fonte padrão de P

57
PCo, sendo 

esses valores empregados no cálculo da atividade específica dos órgãos [Tab. 4]. 

 

 

     
 

 

 
 

 
 

Tabela 4: Variações na eficiência do sistema detector 
 

 Experimento Eficiência do contador 

1º ensaio de biodistribuição 0,3884 ± 0,0061* 
2º ensaio de biodistribuição 0,6475 ± 0,0061* 
3º ensaio de biodistribuição 0,7047 ± 0,0064* 

                 *média ± incerteza expandida (UB95B) com k=2,65; 2,10 e 2,11 respectivamente. 

 

 

 

(6) 
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4.3 EXPERIMENTAÇÃO HUMANA 

 

 

 Os procedimentos experimentais envolvendo seres humanos foram avaliados 

e aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco 

(CEP/CCS/UFPE) em 22 de dezembro de 2006, ofício 292/2006. 

 

4.3.1 Local da Pesquisa 

 

 A pesquisa foi realizada no Serviço de Medicina Nuclear do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC/UFPE). O referido serviço 

consta de instalações, equipamentos e materiais apropriados, assim como equipe 

qualificada, para efetuar todos os procedimentos aqui descritos. 

 

4.3.2 Pacientes 

 

 Foram selecionados, mediante esclarecimento e autorização prévia, 10 

pacientes adultos (maiores de 18 anos) de ambos os sexos que tinham neoplasia 

maligna, de diferentes sítios primários, comprovada por exames histológicos, a 

serem submetidos à cintilografia óssea para pesquisa de metástases tanto em fase 

inicial de estadiamento quanto no controle do tratamento.  

 

4.3.3 Exames Cintilográficos 

 

 Os pacientes foram entrevistados para obtenção de informações relevantes 

(Ficha de cadastro- anexo B). Informações sobre outros exames de imagem, biópsia 

e parâmetros metabólicos foram consultados através dos prontuários ou dos exames 

em poder dos próprios pacientes. 

 Em relação ao exame de rotina, as imagens de corpo inteiro foram obtidas 

num período que variou entre 3-4 horas após a injeção de 740MBq (20mCi) P

99m
PTc-
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MDP, segundo o protocolo vigente no Serviço. Com o intervalo mínimo de uma 

semana, os mesmos pacientes foram submetidos à administração de 555MBq 

(15mCi) P

99m
PTc(V)DMSA, com aquisição de imagens nos intervalos de 3 e 24 horas 

após injeção do fármaco. 

 As cintilografias, incidências anterior e posterior de corpo inteiro, foram 

adquiridas numa matriz 128 x 512 com colimador de baixa energia através de uma 

Câmara de Cintilação de detector único, modelo STARCAM 3200, fabricada pela 

General Electric [Fig. 13]. 

 Os resultados foram avaliados por dois médicos nucleares de forma 

independente. Sempre que necessário exames complementares de imagem, como 

radiografia, ultra-sonografia e tomografia, foram consultados. Achados extra-ósseos 

também foram avaliados. 

 

 

 
Figura 13: Gama câmara STARCAM 3200 

 
 
 

4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

 A análise estatística dos dados, referentes aos ensaios de 

biodistribuição, iniciou-se pela determinação da incerteza na medição do sistema 

contador.  
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A primeira etapa foi a determinação da incerteza na eficiência de fotopico. 

Nesse cálculo, foram levados em consideração a incerteza expandida na atividade 

do padrão de 57Co (fonte líquida fornecida e certificada pelo IPEN), as diluições 

sofridas por esse padrão e a repetitibilidade nas leituras da diluição final [Fig.14], 

sendo a eficiência expressa pela média ± incerteza expandida com um grau de 

confiabilidade de 95% (Apêndice C).  

 

 

 
Figura 14: diagrama em “espinha de peixe” das incertezas na eficiência. O esquema representa as fontes 

contribuintes da incerteza na eficiência do contador. 
 

 

Nos ensaios de biodistribuição, a atividade específica dos órgãos foi 

determinada a partir dessa eficiência de fotopico. Inicialmente, foram avaliadas na 

medida as contribuições da incerteza na eficiência do contador (calculada 

anteriormente), da massa do órgão, da repetitibilidade nas leituras para um mesmo 

órgão e, posteriormente, o desvio padrão da atividade específica para determinado 

órgão dentre os diferentes animais do grupo (n=5 ou 4) [Fig. 15].  

No entanto, a contribuição da dispersão dos valores obtidos de animal para 

animal, dentro de um mesmo grupo, se sobrepôs as demais fontes de incerteza. 

Dessa maneira, a incerteza dos resultados pode ser atribuída ao desvio padrão das 

amostras e os resultados de biodistribuição foram apresentados apenas como média 

± desvio padrão da média para cada parâmetro analisado (%captação/g, razão entre 

atividades específicas órgão/sangue e entre rim/osso). 
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Figura 15: Diagrama em “espinha de peixe” da incerteza na atividade específica. O esquema representa as 

fontes de incerteza contribuintes inicialmente avaliadas no cálculo da atividade específica dos órgãos. 
 

 

 Nos ensaios de biodistribuição, a significância dos resultados de captação dos 

radiofármacos entre os grupos experimental e controle, e entre animais de diferentes 

idades, foi avaliada pelo teste T-Student, sendo considerados resultados 

significativos aqueles que apresentaram p≤0,05 para teste de distribuição bicaudal.  

 Quanto aos testes de pureza radioquímica, as medições foram realizadas no 

mesmo sistema contador já descrito. Os gráficos de identidade radioquímica, 

cromatogramas, são representativos da média das três corridas cromatográficas, 

sob as mesmas condições, para cada radiofármaco.  

 Todos os gráficos, cálculos e testes estatísticos foram gerados no Microsoft 

Office Excel 2007. 

 Os dados referentes à cintilografia humana não sofreram nenhum tipo de 

tratamento estatístico, uma vez que é realizada uma análise visual das cintilografias. 

Sendo assim os resultados são apresentados como imagem e análise dos casos 

clínicos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 PREPARAÇÃO DOS RADIOFÁRMACOS 

 

A qualidade dos radiofármacos foi avaliada segundo os limites de pureza 

radionuclídica, a faixa de pH própria de cada composto e o perfil cromatográfico que 

delinearam a pureza radionuclídica. 

 

5.1.1 Pureza radionuclídica e determinação de pH 

 

 Os resultados referentes à pureza radionuclídica do eluato [Tab. 5] indicaram 

que as quantidades de P

99
PMo variaram dentro de uma faixa permitida pela 

Farmacopéia Européia. Esses valores, especificados tanto pela farmacopéia 

americana quanto pela européia, encontram-se na Tabela 6.  

 
Tabela 5: Resultados de pureza radionuclídica 

 
Amostra de Eluato 99Mo/99mTc  (µCi/mCi) 

1 0.09 
2 0.04 
3 0.17 
4 0.24 
5 0.62 
6 0.37 
7 0.03 

 

 
 

O pH do P

99m
PTc-DMSA apresentou um valor igual a 4 e o P

99m
PTc(V)-DMSA 

apresentou valores entre 8-9. Os valores padrão de pH são apresentados na Tabela 
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5. Apesar do P

99m
PTc(v)-DMSA estar um pouco acima dos valores especificados, a 

literatura já relata que essa faixa é comum para o fármaco (YÜKSEL et al., 2000) e 

não interfere fisiologicamente devido ao poder tamponante do sangue (SAHA, 1998).  

Em relação ao MDP, os valores de pH foram da ordem de 6-7, dentro da faixa 

especificada pelo fabricante. 

 
 

Tabela 6: Especificações de qualidade para radiofármacos estabelecidos pelas farmacopéias americana 
(USP-XXIII) e européia (EP) 

 
Parâmetro USP -XXIII EP 

Pureza radionuclídica (µCi/mCi) 0,15 1,0  

Pureza radioquímica (%) 95 95 

pH 4,0-7,0 4,0-8,0 

 

 

 

5.1.2 Pureza radioquímica 

 

A pureza radioquímica do 99mTc-DMSA e 99mTc(V)DMSA foi acompanhada 

num período de 2, 4 e 6 horas após a marcação, mantidos em temperatura 

ambiente. Também foi realizada uma corrida cromatográfica apenas com 

pertecnetato. Nas representações gráficas das Figuras 16 e 17 é possível observar o 

percentual de atividade (% atividade) em cada porção da placa cromatográfica. 

A Figura 16(A) mostra os resultados do controle radioquímico do P

99m
PTc-DMSA 

e a Figura 16(B) indica quais espécies químicas deveriam estar presentes na placa 

cromatográfica de acordo com o Rf citado na literatura. 

No sistema acetona, é observada uma discreta redução no % de atividade no 

Rf=0 com conseqüente aumento na atividade no Rf=0,1 ao longo do intervalo (2, 4 e 

6 horas).  

O Rf do pertecnetato livre ( P

99m
PTcO B4 PB

-
P) foi de 0,5, diferente do citado na 

literatura (0,9-1,0). Esse comportamento no sistema acetona é bastante incomum. A 

literatura cita que o pertecnetato migra para o topo da placa, sendo este um dos 

princípios para o uso da acetona no controle radioquímico na rotina da maioria das 

reações de marcação (NOGUEIRA, 2001; SAHA, 1998). 

Fonte: Marques et al, 2001 
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Figura 16: (A) Cromatogramas de 99mTc-DMSA nos sistemas acetona e salina em 2, 4, e 6 horas após a 
marcação; (B) Rf das espécies químicas no 99mTc-DMSA para os respectivos sistemas (Westera et al.,1985; 

Nogueira, 2001). 
 

 

Essa situação pode ser devida ao fato da placa de sílica gel não ter sido 

submetida ao aquecimento prévio em estufa, como preconiza alguns protocolos, ou 

ser devida ao eluato fornecido pelo gerador 99Mo-99mTc (IPEN) que não apresentou, 

por motivos indeterminados, a polaridade esperada para que a interação entre fase 

estacionária (sílica), fase móvel (acetona) e amostra (eluato) desenvolvesse a 

migração até o topo da placa. Ainda assim, as corridas de P

99m
PTc-DMSA não 

revelaram um pico no Rf 0,5, dando a idéia que não havia pertecnetato livre, isto é, 

de que não havia dissociação do fármaco liberando o pertecnetato. 

No entanto, no sistema salina, o Rf do pertecnetato foi o mesmo citado na 

literatura (SAHA, 1998). Quanto ao P

99m
PTc-DMSA, o perfil cromatográfico se alterou 

em 2,4 e 6 horas após a marcação. O período de 2 horas é o que mais se aproxima 

do perfil esperado. Entretanto, tanto em 4 quanto em 6 horas, o % atividade no Rf=1 

apresenta-se reduzido em relação a 2 horas. Em 4 horas ocorre um pico no Rf= 

0,55-0,6, sendo observada uma redução no Rf=1. Pode-se observar que nas horas 

trabalhadas houve uma elevação no % atividade no Rf=0,2, indicando a presença de 



53 
 

uma espécie química diferente do fármaco marcado ou de pertecnetato livre. Esse 

resultado sugere que há degradação do fármaco já a partir de 2 horas de marcação. 

O DMSA, na forma trivalente, é reconhecidamente um fármaco instável, o que pode 

explicar a presença de diferentes espécies químicas em seu perfil (MARQUES et al., 

2001) 

 A Figura 17 mostra os resultados obtidos para o P

99m
PTc(V)-DMSA. Na figura 

17(A), observa-se o perfil cromatográfico no decorrer de 2, 4 e 6 horas após a 

marcação.  

 

 
 

Figura 17: (A) Cromatogramas de 99mTc(v)-DMSA nos sistemas acetona e n-BuOH:AcOH:H2O (3:2:3) em 
2, 4, e 6 horas após a marcação; (B) Rf das espécies químicas no 99mTc(v)-DMSA para os respectivos 

sistemas (* estados de oxidação 5+ e 4+ do 99mTc). 
 

 

No sistema acetona, o (V)DMSA apresenta pequenas diferenças ao longo do 

intervalo de tempo, com ausência de picos no Rf = 0,5, ou seja, sem indícios da 

presença de pertecnetato livre proveniente da dissociação do fármaco. 

* *
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No sistema de eluição n-BuOH:AcOH:H B2 BO (3:2:3), o perfil do fármaco 

permanece idêntico em 2 e 4 horas. Uma discreta elevação no % atividade entre os 

Rf = 0 - 0,2, em ambos os intervalos, representa o DMSA marcado com P

99m
PTc no 

estado de oxidação +4 (WESTERA et al., 1985). Após 6 horas, observa-se um pico 

menor que aparece num Rf intermediário, entre 0,5 e 0,8, que representam P

99m
PTc(V)-

DMSA e pertecnetato livre, respectivamente. Tal comportamento indica uma 

dissociação do fármaco, havendo a presença simultânea das duas espécies 

químicas, com o pico no ponto de interseção.  

 O estudo radioquímico indica que o sistema acetona não retrata as 

degradações nem as dissociações sofridas pelos radiofármacos, mas os sistemas 

salina e BuOH:AcOH:H B2 BO são capazes de fornecer o perfil dessas alterações. 

Em paralelo, o P

99m
PTc-DMSA também foi submetido a uma corrida no sistema 

n-BuOH:AcOH:HB2 BO (3:2:3). A Figura 18 compara os perfis do DMSA e do (V)DMSA 

nesse sistema de eluição.  O Rf encontrado para DMSA foi concordante com o citado 

na literatura, entre 0 - 0,2 (WESTERA et al., 1985). Esse resultado confirma que a 

preparação de (V)DMSA não gerou um número significativo de moléculas de DMSA 

na forma trivalente, uma vez que não há picos de atividade no ponto de aplicação 

para o sistema n-BuOH:AcOH:H B2 BO (WASBURN et al., 1995). 

 

 
Figura 18: Perfis cromatográficos do DMSA e (V)DMSA no sistema n:BuOH:AcOH:H2O (3:2:3). 

 

 

Os perfis cromatográficos obtidos para ambos os radiofármacos não se 

mostram convenientes para a aplicação do cálculo convencional do percentual de 

marcação. Esses cálculos baseiam-se em perfis de migração opostos para dois 

sistemas de eluição escolhidos, no qual em um dos sistemas a forma marcada do 

fármaco permanece no ponto de aplicação e no outro sistema a forma marcada 
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migra para o topo da placa. Nessa situação, a placa é cortada ao meio e os 

percentuais de marcação são determinados por diferença entre a atividade 

concentrada em cada metade da fita (SAHA,1998), segundo equação 5 citada na 

secção 4.1.4.2. 

 Os Rfs encontrados para o pertecnetato livre no sistema acetona e o para o 

(V)DMSA no sistema n-BuOH:AcOH:H B2 BO (3:2:3) foram de 0,5, isto é, eles se 

concentram no centro da placa, exatamente na posição de corte na metodologia 

recomendada.  Além disso, o DMSA no sistema salina se distribui ao longo da placa 

nos períodos de tempo analisados.  

Ainda assim, realizou-se o cálculo do percentual de marcação considerando 

as regiões da placa que apresentaram pico de atividade, no Rf descrito pela 

literatura, em relação ao restante da placa. Nessas condições, o P

99m
PTc-DMSA não 

ultrapassa os 90% de marcação em 2h, ao passo que o P

99m
PTc(V)DMSA fica em 95% 

para 2 e 4h. 

 Os dados presentes sugerem que o P

99m
PTc(V)DMSA foi obtido com sucesso 

pelo método de marcação, sendo este um radiofármaco relativamente estável a 

temperatura ambiente e que se dissocia do 99mTc sem gerar espécies químicas 

diferentes. Essa estabilidade tem sido comprovada em pesquisas anteriores 

(WASHBURN et al., 1995) 

Para o MDP, usado apenas na experimentação humana, o estudo 

radioquímico foi desenvolvido em dois sistemas de eluição, salina e acetona. A 

Figura 19 mostra o perfil obtido para o MDP nos dois sistemas em 2 horas após a 

marcação, os Rfs foram concordantes com os dados na literatura (SAHA, 1998). 

 

 

 
Figura 19: Perfil do MDP eluído em salina e acetona. O experimento foi realizado 2 horas após a 

marcação, os Rfs encontrados para o MDP marcado foi de 0 em acetona e 0.75 em salina (valores da 
literatura: 0,0 em acetona e 1,0 em salina por Saha, 1998). 
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5.2 BIODISTRIBUIÇÃO 

 

 

 Os ensaios de biodistribuição foram realizados em camundongos de ambos 

os sexos e diferentes idades, onde os grupos controle receberam P

99m
PTc-DMSA e os 

grupos experimentais P

99m
PTc(V)-DMSA. 

Os resultados foram avaliados a partir da atividade específica de cada órgão, 

sendo calculados os % de captação por grama de tecido, que expressa a atividade 

encontrada no órgão em relação à atividade total injetada no animal, a razão entre a 

atividade específica do órgão e do sangue (OR/S) e a razão entre as atividades do 

rim e do osso (R/OS).  

É importante ressaltar que os valores de % captação/g dependem da 

quantidade de fármaco que de fato entrou na via endovenosa, estando sujeitos, 

então, ao mascaramento devido à quantidade de fármaco que ficou retida na seringa 

ou que tenha extravasado da veia e não pôde ser mensurada. Nesse aspecto, os 

resultados de razão OR/S e R/OS são mais autênticos, mas o %captação/g é 

importante para avaliação do comportamento biológico dos fármacos por 

comparação com os dados já divulgados por outros autores. 

No primeiro ensaio de biodistribuição (animais de 115 dias sacrificados após 

30min da injeção dos fármacos) observaram-se diferenças significativas na 

biodistribuição quando comparados os animais de grupo controle e grupo 

experimental [Tab. 7]. 

No % captação/g, exceto o músculo, os demais órgãos apresentaram 

diferença significativa com redução desse percentual no grupo experimental, sendo 

o máximo p ≤ 0,02; enquanto no osso há um acréscimo na captação (p≤0,01).  

Quanto à razão OR/S, pulmão e rim não apresentaram diferenças significativas, 

enquanto, no grupo experimental, rim e músculo reduziram e o osso aumentou a 

razão entre sua atividade e aquela encontrada no sangue, diferenças com p ≤ 0,01. 

A razão R/OS reduziu com p ≤ 0,02. 
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Tabela 7: Biodistribuição de 99mTc-DMSA e 99mTc(V)-DMSA em 30 min e 1h 
 

 30min após administração 1h após administração 

 órgão/sangue % captação/g órgão/sangue %captação/g 

 99mTc-DMSA 

sangue ___ 5,8 ± 2,3 ___ 2,55 ± 0,94 

pulmão 0,65 ± 0,24 3,5 ± 0,70 0,76 ± 0,17 2,11 ± 0,82 

fígado 0,89 ± 0,12 5,08 ± 1,63 1,67 ± 0,63 4,45 ± 2,42 

rins 3,51 ± 0,59 16,92 ± 4,19 10,67 ± 2,35 26,00 ± 7,32 

músculo 0,19 ± 0,04 1,05 ± 0,34 0,25 ± 0,04 0,64 ± 0,24 

osso (fêmur) 0,52 ± 0,16 2,81 ± 0,71 0,92 ± 0,21 2,32 ± 0,87 

rim/osso 6,90 ± 2,54 11,62 ± 1,74 

 30min após administração 1h após administração 

 99mTc-(V)DMSA 

 órgão/sangue (p ≤) % captação/g   (p ≤) órgão/sangue  (p ≤) %captação/g   (p ≤) 

sangue ___  1,69 ± 0,40 (0,016) ___   0,82 ± 0,18 (0,006) 

pulmão 0,84 ± 0,35 (0,364) 1,34 ± 0,30 (0,001) 0,74 ± 0,11 (0,81)  0,69 ± 0,24 (0,017) 

fígado 0,38 ± 0,03  (0,0005) 0,64 ± 0,15 (0,003) 0,55 ± 0,06 (0,01)  0,43 ± 0,15 (0,01) 

rins 2,78 ± 0,44 (0,10) 5,11 ± 1,48 (0,007) 4,22 ± 1,22 (5×10-4)  3,6 ± 0,99 (6×10-4) 

músculo 0,82 ± 0,32  (0,012) 1,37 ± 0,61 (0,345) 0,36 ± 0,09 (0,07)  0,32 ± 0,12 (0,02) 

osso (fêmur) 2,65 ± 0,88 (0,005) 4,27 ± 0,72 (0,012) 4,36 ± 2,42 (0,03)  3,61 ± 2,13 (0,21) 

rim/osso 1,24 ± 0,30 (0,02) 1,12 ± 0,62 (5×10-6) 
Os valores apresentados referem-se à média ± desvio padrão (n=5) e p calculado pelo teste T-student, animais 
com 115-130 dias de vida;  

 

 

Os resultados referentes aos rins (% captação/g, razão rim/sangue) e, 

especialmente, a razão R/OS são os parâmetros mais expressivos na interpretação 

do comportamento biológico dos fármacos, uma vez que denotam a diferença na 

afinidade das moléculas no tecido renal. Logo, se a marcação gerou moléculas de 

P

99m
PTc(V)-DMSA ela terá afinidade reduzida pelos rins. 

Essa diferença de afinidade renal foi, de fato, observada. Apesar do alto 

desvio encontrado nos rins do grupo experimental, essa diferença é significativa 

para o % captação/g e para razão R/OS, mas não é para a razão rim/sangue. 

No segundo ensaio de biodistribuição foi avaliado um grupo de animais com a 

mesma faixa etária do ensaio anterior (130 dias), mas com aumento do tempo de 

biodistribuição para 1h entre administração e sacrifício. Nessas condições, todos os 

órgãos sofreram redução no %captação/g (p ≤ 0,02), exceto o osso, quando 
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comparados o grupo controle e experimental [Tab. 6]. Em relação à razão OR/S os 

resultados sofreram decréscimo com p ≤ 0,04, com exceção do pulmão e do 

músculo, que não foram significativos. A razão R/OS apresentou redução 

significante com p ≤ 5x10P

-6 no grupo experimental P
 .  

Ao compararem-se os dados de 30 min aos de 1 hora entre injeção e 

sacrifício, percebe-se que o intervalo de 1 hora permitiu que o P

99m
PTc-DMSA se 

fixasse em maior proporção aos tecidos renais ao passo que o P

99m
PTc(V)-DMSA não 

altera sua captação nos rins, indicando sua falta de afinidade pelo referido órgão. 

Esse resultado é evidenciado no aumento do % captação/g de 16,92 para 26,00 

(p≤0,04) e da razão rim/sangue de 3,51 para 10,67 (p ≤ 0,0003) na administração de 

P

99m
PTc-DMSA em 30 min e 1 hora, respectivamente. Por outro lado, o P

99m
PTc(V)-DMSA 

não altera sua concentração renal, mas apresenta uma tendência a aumentar a 

razão rim/sangue de 2,78 para 4,22 e o % captação no rim a decrescer de 5,11 para 

3,6, ambos de forma não significativa (p ≤ 0,14). 

O resultado obtido para R/OS é particularmente expressivo, indicando uma 

redução na captação renal e discreto aumento na captação óssea quando da 

administração do P

99m
PTc(V)-DMSA. Esse comportamento é observado de forma 

significativa tanto no período de 30 min quanto no de 1 hora, sendo mais acentuado 

no segundo caso. 

Foi relatado que o P

99m
PTc(V)-DMSA tem uma captação maior no osso em 

estágio imaturo, condição essa característica de alguns roedores, como os 

camundongos usados no procedimento (YOKOYAMA et al., 1985). Essa afirmação é 

reforçada, além dos resultados da R/OS, pelo aumento da razão osso/sangue nos 

animais experimentais ( P

99m
PTc(V)-DMSA) em relação aos controles (P

99m
PTc-DMSA). 

Esse aumento foi de 0,52 para 2,65 (p ≤ 0,005) em 30min e de 0,92 para 4,36 (p ≤ 

0,04) em 1 hora. 

O terceiro ensaio de biodistribuição foi realizado mantendo-se o intervalo de 

1h entre injeção dos fármacos e sacrifício (considerado mais adequado segundo 

nossos resultados), no entanto foi trabalhado um grupo de camundongos com 70 

dias de vida a fim de verificar mais uma informação: o aumento da captação óssea 

do P

99m
PTc(V)-DMSA em animais mais jovens.  

Comparando-se grupo controle e experimental, nessa última condição, os 

resultados indicaram redução significativa (p ≤ 0,03) no % captação/g para todos os 

órgãos, exceto para o músculo, que não teve a biodistribuição alterada, e para o 
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osso, que aumentou a captação como previsto (p≤0,0004). As diferenças nas razões 

OR/S foram significativas (p ≤ 0,01) para pulmão e osso, mas não o foram para 

fígado, músculo e rim.  

Nos três ensaios, essa foi a única vez que a razão rim/sangue não sofreu 

alterações consideradas significativas, por conta da variabilidade dos resultados que 

apresentou um animal de cada grupo no ponto de intersecção dos desvios. Por outro 

lado, a razão R/OS sofreu um decréscimo de 16,3, no controle, para 0,77, no 

experimental (p ≤ 0,0007) e a razão osso/sangue aumentou de 0,69, no controle, 

para 7,78, no experimental (p ≤ 0,01), o que remete à pouca afinidade renal e maior 

afinidade óssea do P

99m
PTc(V)DMSA para todas as faixas etárias trabalhadas nesse 

procedimento. 

Comparando com a literatura, os resultados obtidos no terceiro ensaio são 

coerentes com os dados publicados por Yokoyama et al., 1985 [Tab 8].  

Na avaliação do comportamento em relação a animais de diferentes idades, 

os dados deste estudo [Fig. 20] indicam que pode haver diferença na biodistribuição 

dos fármacos em função da idade do animal, principalmente em relação ao tecido 

ósseo. A razão pulmão/sangue apresentou diferenças significativas entre animais de 

130 e 70 dias tanto no grupo controle (DMSA), p ≤ 0,006, quanto no grupo 

experimental (V-DMSA), p ≤ 0,02.  

 

 
Tabela 8: Comparação de dados da literatura quanto ao % captação/g de tecido em relação à atividade 

administrada 
 

P          

99m
PTc-(V)DMSA 

 Este trabalho* Yokoyama et al., 1985 

sangue 0,82 ± 0,23 0,86 ± 0,17 

pulmão 0,79 ± 0,16 ___ 

fígado 0,53 ± 0,08 0,38 ± 0,04 

rins 4,77 ± 1,22 3,8 ± 0,47 

músculo 0,33 ± 0,06 0,21 ± 0,04 

osso 6,23 ± 0,52 7,66 ± 0,35 
Valores da média ± desvio padrão da média; * animais de 70 dias (n=4) 
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A representação gráfica [Fig. 20] deixa evidentes as alterações na razão 

osso/sangue e R/OS quando comparados grupo controle (DMSA) e experimental (V-

DMSA).  

É interessante observar que a razão R/OS apresentou diferença significativa 

quanto à idade dos animais apenas no grupo controle, sugerindo que o DMSA se 

fixa aos rins em maior proporção, em comparação ao osso, quando o animal é mais 

jovem ao passo que o V-DMSA não apresenta essa relação. Por outro lado, na 

razão osso/sangue a diferença relativa à idade foi significativa só no grupo 

experimental, refletindo o aumento da fixação do V-DMSA nos ossos de animais 

mais jovens comparada à quantidade de fármaco circulante, enquanto, nas mesmas 

condições, essa relação não se altera para o DMSA. 

 

 
Figura 20: Gráfico comparativo da captação em animais de idades diferentes. Os valores representam a 
razão OR/S e, na última coluna, R/OS. Diferenças significativas entre 130 e 70 dias de idade (*p ≤ 0,006; 

**p ≤ 0,02; ***p ≤ 0,05). 
 

 

Foi relatado que o P

99m
PTc(V)-DMSA fixa-se ao osso com maior avidez quanto 

mais jovem for o animal devido ao processo de formação óssea (HORIUCHI-

SUZUKI et al., 2004), o que não acontece com o P

99m
PTc-DMSA. Os resultados da 

razão osso/sangue no grupo experimental indicam um aumento de 3,61 ± 2,13 nos 

animais de 130 dias para 6,23 ± 0,52 nos animais de 70 dias. Os dados presentes 

reafirmam a tendência relatada por Horiuchi-Zuzuki et al. (2004) e demonstram que 

o P

99m
PTc(V)-DMSA fixa-se a osso com metabolismo aumentado, isto é, atividade 

osteoblástica, situação característica nas metástases ósseas. 
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5.3 EXPERIMENTAÇÃO HUMANA 

 

 

Os exames cintilográficos foram realizados em dez pacientes, sendo sete 

mulheres e três homens, com idades entre 42 e 70 anos e histórico de neoplasia 

maligna de diferentes sítios primários. No total, foram avaliados cinco casos de 

câncer de mama, dois de pulmão, dois de próstata e um lipossarcoma. A Tabela 9 

resume o quadro clínico dos pacientes voluntários no estudo. 

 
Tabela 9: Quadro clínico dos pacientes em estudo 

Paciente Sexo Idade Histologia do tumor Quadro clínico 

1 M 61 Lipossarcoma retroperitoneal Estadiamento inicial 

2 F 66 Carcinoma poneo diferenciado de 

pulmão 

Tratada há 1,5 anos, mas com 

piora no estado clínico 

3 F 45 Carcinoma ductal invasivo de mama Recidiva - em tratamento  

4 M 68 Adenocarcinoma de próstata Não controlado 

5 M 70 Adenocarcinoma de próstata Não controlado  

6 F 69 Adenocarcinoma de pulmão  Estadiamento inicial 

7 F 69 Carcinoma ductal invasivo de mama Tratada há 4 anos 

8 F 42 Carcinoma ductal invasivo de mama Tratada há 3 anos 

9 F 50 Carcinoma ductal invasivo de mama Tratada há 2 anos 

10 F 52 Carcinoma ductal invasivo de mama Tratada há 5 anos 

 

 

 As imagens geradas com o emprego de 99mTc(V)DMSA foram comparadas às 

cintilografias ósseas com 99mTc-MDP obtidas 3 horas após administração. Os 

exames, analisados independentemente por dois médicos, sempre que possível 

foram confrontados com exames complementares junto à história clínica do 

paciente. 

Dos dez exames avaliados neste trabalho, as imagens ósseas de 99mTc 

(V)DMSA foram concordantes com as de 99mTc-MDP em oito pacientes. Dentre 

esses, seis casos tiveram distribuição óssea normal dos traçadores e dois casos 

foram de metástase óssea. Nos dois pacientes restantes, houve discordância entre a 

captação de 99mTc(V)DMSA e 99mTc-MDP, sendo em ambos avaliadas lesões ósseas 

secundárias. 
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 Na Figura 21 é possível observar a imagem da paciente 8 com captação de 
99mTc(V)DMSA considerada normal, comparada à distribuição igualmente normal de 
99mTc-MDP. As imagens revelam que o 99mTc(V)DMSA não se fixa nos ossos com 

fisiologia normal e, na ausência de outras lesões, é possível perceber intensa 

captação nos rins e bexiga (sistema de eliminação do traçador), percebendo em 

menor grau no pool cardíaco, nas fossas nasais e no fígado. 

 

 

 
Figura 21: (A) cintilografia anterior e posterior com MDP; (B) cintilografia anterior e posterior com 

(V)DMSA em 3h. 
 

 

 Está bem estabelecido que a acumulação do 99mTc(V)DMSA é pH 

dependente. Estudos in vitro e in vivo confirmam essa hipótese. A ligação desse 

radiofármaco nos minerais ósseos é reversível e altamente dependente do pH; 

quanto mais baixo for o pH maior é a captação, fenômeno esse que não acontece 

com os difosfonatos. Por essa razão, o 99mTc(V)DMSA apresenta maior seletividade 

por diferentes tipos de depósitos ósseos, em diferentes ambientes bioquímicos, 

refletindo no acúmulo em alguns tipos de metástase óssea, ao passo que não 

acumula em osso normal (LAM et al., 1996). 

Dos casos estudados, seis pacientes foram considerados de distribuição 

normal; dentre eles, quatro eram pacientes de câncer de mama tratadas há alguns 
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anos. Elas apresentaram esse perfil de distribuição sem qualquer correlação clínica 

que atraísse atenção; no entanto, os outros dois casos merecem ser citados. 

O paciente 1, 61 anos, foi submetido à cirurgia para retirada de um 

lipossarcoma no abdômen em março/2007. Em maio/2007 realizou exames 

cintilográficos e apresentou distribuição normal de 99mTc-MDP e de 99mTc(V)DMSA. 

Exames posteriores, RMN e TC, revelaram nódulo pulmonar à direita e tumoração 

de tecidos moles na face anterior do ombro direito, a hipótese diagnóstica (HD) 

indicou lesões secundárias. O exame com 99mTc(V)DMSA não evidenciou os 

referidos tumores em tecidos moles. 

O 99mTc(V)DMSA tem apresentado fixação seletiva em alguns tipos de 

tumores e suas metástases. A literatura relata casos de captação do (V)DMSA em 

lipossarcoma primário. Shinozaki et al. (2000) analisou tumores ósseos (38) e não 

ósseos (49), dentre benignos e malignos. O 99mTc(V)DMSA se fixou em todos os 

tumores ósseos e em alguns de tecido mole; os autores relatam que o 
99mTc(V)DMSA se fixou em lipossarcoma mas não se fixou em sarcoma, podendo 

diferenciar os dois casos. 

 O diagnóstico e o manejo de lesões secundárias sempre se constituíram um 

desafio à prática da oncologia devido às características particulares de cada tumor. 

Em nosso estudo, o paciente 1 encontrava-se com quadro de lesões metastáticas, 

reveladas por TC e RMN, consideradas secundárias ao lipossarcoma. No entanto, o 
99mTc(V)DMSA não captou nessas lesões. 

 A paciente 2, 66 anos, diagnosticou carcinoma pôneo pouco diferenciado no 

pulmão esquerdo em outubro/2005. Foi tratada com quimioterapia e radioterapia e a 

doença foi considerada sob controle. A paciente, no entanto, se queixou de dores 

nas costas e dispnéia, desenvolveu sintomas de rouquidão, dificuldade de deglutição 

e passou a se alimentar por sonda, tornando-se cada vez mais debilitada. Realizou 

cintilografia com 99mTc-MDP e 99mTc(V)DMSA em junho/2007, a distribuição dos 

radiofármacos no esqueleto foi homogênea, sendo o estudo considerado normal. As 

imagens obtidas com 99mTc(V)DMSA, contudo, revelaram uma captação mais 

intensa no hemitórax esquerdo [Fig. 22]. Os resultados da TC do tórax foram 

consultados [Fig. 23].  
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Figura 22: Cintilografia com (V)DMSA obtidas em 3h (A) e 24h (B). As imagens de 3h da paciente 2 

revelam captação no hemitórax esquerdo, perdendo intensidade em 24h. 
 

 

 
Figura 23: TC de tórax da paciente 2.  Área cardíaca aumentada (A) e massa em hilo pulmonar esquerdo 

(B). 
 

 

A tomografia revelou uma redução do volume pulmonar esquerdo e aumento 

da área cardíaca; foi observada ainda uma massa no hilo pulmonar esquerdo. As 

correlações com TC sugerem que a captação de 99mTc(V)DMSA refere-se à área 

cardíaca, que se encontra aumentada na paciente. Na cintilografia, não foi possível 

evidenciar a massa no hilo pulmonar esquerdo revelada pela TC, uma vez que a 

área cardíaca estaria encobrindo a área do hilo pulmonar. Não houve hiperfixação 
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do radiofármaco nas demais regiões. O estudo revelou distribuição normal do 

radiofármaco no esqueleto, não havendo evidências de lesões metastáticas. 

A possibilidade de captação do 99mTc(V)DMSA em tumores pulmonares 

primários, no entanto, merece uma consideração. Um estudo de 1995 relatou que 

89% dos cânceres de pulmão foram detectados por SPECT com 99mTc(V)DMSA, 

enquanto nenhuma lesão benigna captou o radiofármaco. Dentre os casos 

analisados, um deles reportava a captação numa massa do hilo pulmonar esquerdo 

adjacente a uma lesão na vértebra, que posteriormente foi diagnosticado como uma 

massa tumoral (HIRANO et al, 1995). 

 Esse relato chamou a atenção para a captação no hemitórax esquerdo da 

paciente 2. Embora a CT demonstre ausência de metástase pulmonar, uma massa 

no hilo esquerdo foi identificada. A cintilografia planar com 99mTc (V)DMSA, contudo, 

não permite afirmar se há fixação nessa região, em 3 ou 24h, devido ao alto 

background que, segundo a própria TC, refere-se a região cardíaca aumentada. 

Como já foram citados, dois casos nesse estudo foram concordantes no 

diagnóstico de lesões ósseas secundárias (um deles foi o da paciente 3). 

Diagnosticada com carcinoma ductal invasivo na mama esquerda em outubro/2004, 

a paciente foi submetida à mastectomia radical e seções de radioterapia. A partir de 

dezembro/2006 começou a sentir dores na região do sacro, coluna e ombro, e 

atualmente se queixa de fortes dores de cabeça. Fez cintilografia óssea com 99mTc-

MDP em maio/2007. O laudo atestou lesões ósseas secundárias no crânio, úmero 

direito, gradil costal, vértebras torácicas e ilíacos, em grau moderado e acentuado 

[Fig. 24].  

Na cintilografia com 99mTc(V)DMSA todas as regiões hipercaptantes em 99mTc-

MDP foram reveladas e, inclusive, algumas lesões só aparecem em 99mTc(V)DMSA 

[Fig. 24B]. Houve hiperfixação coincidente em occipital e parietais, maxilar, 

articulação esterno-clavicular esquerda, duas áreas na coluna torácica, ísquio e 

acetábulo. As lesões em um arco costal, na coluna lombar e crista ilíaca só 

aparecem em (V)DMSA. 

 A sensibilidade do 99mTc(V)DMSA foi tão boa quanto a do MDP, mas as 

correlações anatômicas ficam prejudicadas, pois não é possível precisar a posição 

de todas as lesões. 
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Figura 24: Cintilografia da paciente 3 com MDP (A) e (V)DMSA (B). As imagens demonstram lesões 

ósseas secundárias em maior número em (V)DMSA. 
 

 

O outro caso concordante foi o do paciente 4. No ano de 2005, seu 

diagnóstico revelou câncer de próstata em estágio avançado, tendo o paciente se 

submetido a tratamento radioterápico em 2006. Posteriormente, uma biópsia do reto 

indicou adenoma tubular do cólon. O paciente realizou os estudos cintilográficos em 

junho/2007 e, no momento, queixa-se de dores na perna e pé direito e apresenta 

dificuldades ao urinar.  

As imagens fornecidas, tanto com o emprego de MDP quanto com o de 
99mTc(V)DMSA, mostraram uma extensa área de hiperfixação na região pélvica, 

apresentando um aspecto bastante incomum, e uma área de fixação na tíbia direita 

que ainda pode ser visualizada no exame de 24h [Fig. 25]. A hiperfixação na lateral 

da órbita direita não fica definida com o emprego de 99mTc(V)DMSA. 

Exames complementares foram consultados [Fig. 26]. O nível de antígeno 

prostático específico (PSA) total encontrava-se em 3,75ng/mL em junho/2007, 

estando, portanto, dentro dos limites da normalidade em sua faixa etária. Uma ultra-

sonografia de abdômen total descreveu próstata aumentada e heterogênea, sua 
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bexiga encontrava-se demasiadamente aumentada e com aspecto diverticular. A 

radiografia da tíbia direita constatou que uma pequena calcificação de partes moles 

entre a tíbia e a fíbula. 

 

 
Figura 25: Cintilografia do paciente 4 com MDP (A) e (V)DMSA em 3h (B) e 24h (C). 

   

 

 
Figura 26: Exames complementares do paciente 4. Ultra-sonografia evidenciando bexiga (A) e radiografia 

da tíbia direita (B). 
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 Mediante esses achados, concluiu-se que a captação na pélvis correspondia 

à bexiga do paciente. No entanto, as alterações na tíbia são discretas e não 

justificam a captação observada para ambos os radiofármacos. Dessa forma, 

aumenta a probabilidade da lesão se tratar de uma metástase. 

Nos dois casos seguintes, o 99mTc(V)DMSA deixou de ser captado em regiões 

que apresentaram fixação de 99mTc-MDP e que, até então, eram consideradas 

lesões secundárias. 

 O paciente 5, com adenocarcinoma de próstata, realizou os exames 

cintilográficos em julho/2007. O laudo do exame com 99mTc-MDP [Fig. 27] relatou 

múltiplas áreas de hiperfixação focal e difusa do traçador no gradil costal esquerdo, 

em T6, nas articulações sacro-ilíacas e nos ilíacos em grau acentuado. As imagens 

referentes ao exame com 99mTc(V)DMSA apresentam hiperfixação apenas na região 

sacro-ilíaca.  

 Esse paciente submetera-se a uma radiografia de tórax no ano de 2002. 

Apesar do exame não ser sensível nem específico, sua análise revelou um quadro 

de metástase pulmonar com aspecto incomum aos casos de câncer de próstata. O 

exame com 99mTc(V)DMSA não forneceu informações concretas a esse respeito, 

embora possa ser visualizada uma região hipercaptante na área do hemitórax 

esquerdo. 

As lesões em T6, no 7º, 8º e 9º arcos costais esquerdos, evidenciadas em 
99mTc-MDP, têm uma disposição linear, o que sugere trauma em vez de lesão 

metastática. O paciente, por sua vez, quando questionado, relatou um acidente, há 

cerca de 3 anos, no qual havia sofrido fratura em costela, o que reforça essa 

hipótese.  

A lesão em T6 não é observada no 99mTc(V)DMSA e a dos arcos costais não 

estão claras. Houve captação difusa do traçador no hemitórax esquerdo nas 

imagens de 3h, esta captação estava relacionada provavelmente ao pool cardíaco, 

já que não persistiu nas imagens de 24h [Fig. 27C]. Além disso, as áreas 

hipercaptantes na articulação sacro-ilíaca, que apresentam lesão secundária, 

permanecem intensas em 24h enquanto a captação torácica desaparece, o que 

constitui mais um indício de que o 99mTc(V)DMSA não se fixou nessas lesões e que 

elas não se tratam de uma área tumoral. Nesse caso, o 99mTc(V)DMSA mostrou-se 

mais específico que o 99mTc-MDP. 
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Figura 27: Cintilografia do paciente 5 com MDP (A) e (V)DMSA em 3h (B) e 24h (C). 

  

 

A cintilografia com difosfonatos apresenta grande sensibilidade na detecção 

de lesões ósseas devido à reação osteoblástica precoce na trabécula atingida. No 

entanto, tanto formações benignas quanto malignas apresentam os mesmos 

processos que determinam o acúmulo dos difosfonatos, o que, ao mesmo tempo, 

torna o exame sensível, porém inespecífico. Não raro, vários exames têm que ser 

requisitados para definir se uma lesão é metastática. 

 Um recurso empregado para distinguir lesões benignas de lesões malignas é 

a aquisição de imagem tardia, normalmente, 24h após a administração do 

difosfonato. Nessa situação, a razão entre tecido alvo/não alvo tende a aumentar 

quando a lesão é maligna, recurso este empregado nesse trabalho. 

 Assim como em nossa metodogia, Sahin et al. (2000), avaliaram cintilografias 

obtidas com 99mTc(V)DMSA em 4h e 24h após sua administração na intenção de 

observar a performance do fármaco em comparação ao exame de 99mTc-MDP em 

24h. As razões entre captação na lesão secundária e no tecido normal foram 

significativamente maiores em 24h para ambos os radiofármacos. No entanto, 
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algumas lesões ósseas secundárias de câncer de pulmão foram identificadas 

apenas com 99mTc(V)DMSA. 

Essa afinidade por certas linhagens tumorais tornou o 99mTc(V)DMSA alvo de 

investigação em relação a que tipos de cânceres ele podia se comportar de forma 

específica. Kashyap et al. (1991) relataram que o 99mTc(V)DMSA não se concentra 

em lesões ósseas provocadas por trauma ou degenerativas, ao contrário do 99mTc-

MDP. Os resultados aqui descritos demonstram uma situação similar. O paciente 5 

apresentou lesões secundárias na região sacro-ilíaca e pós-traumática nos arcos 

costais, as últimas não foram perceptíveis com (V)DMSA. Em contraste, a captação 

na tíbia do paciente 4, em correlação com os achados radiológicos, leva a crer que a 

lesão seja neoplásica secundária. 

 Ainda segundo Shinozaki et al. (2000), o 99mTc(V)DMSA detectou metástases 

ósseas de osteossarcoma sem haver nas lesões atividade osteóide ou calcificações, 

condições necessárias à fixação do 99mTc-MDP. 

 Um estudo recente de Zissimopoulos et al. (2006) avaliou a especificidade do 
99mTc(V)DMSA no diagnóstico desse mesmo tumor, osteossarcoma. Imagens 

SPECT foram adquiridas após a administração de 99mTc(V)DMSA e comparadas às 

imagens obtidas com CT e cintilografia com 99mTc-MDP e os resultados foram 

confrontados com a biópsia das lesões. O 99mTc(V)DMSA foi específico na detecção 

de 100% dos casos de osteossarcoma, contra 92% da TC e 85% do MDP.  

A captação do radiofármaco em sítios benignos, contudo, parece controversa, 

sendo necessário definir em que condições haveria captação. Há indícios de que 

algumas situações de distúrbio no metabolismo determinam fixação de 
99mTc(V)DMSA.  

É relatado que algumas doenças de caráter metabólico, tal como a 

osteomalácia e osteodistrofia, exprimem captação de 99mTc(V)DMSA (AKBUNAR et 

al., 2000; SARIKAYA et al., 2002). 

O caso da última paciente é ainda mais discordante quanto à captação dos 

dois radiofármacos. A paciente 6, 69 anos, foi submetida a uma cirurgia para excisão 

do pulmão esquerdo e de uma costela há 2 meses, e, no momento da entrevista, 

não apresentava queixas. Uma TC de abdômen revelou nódulos no fígado, 

sugestivo de lesões secundárias.  

A paciente realizou os exames cintilográficos em julho/2007. As imagens 

fornecidas com 99mTc-MDP revelaram algumas áreas de hiperfixação focal. O laudo 
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descreve lesões no gradil costal direito e esquerdo, em grau discreto, e sugere 

lesões metastáticas, incluindo, ainda, remodelação óssea pós-fratura no dignóstico 

diferencial, em função da disposição linear das lesões [Fig. 28A].  

O exame fornecido pelo 99mTc(V)DMSA, no entanto, não demonstra qualquer 

área de hiperfixação, nem mesmo naquelas regiões em que poderia haver trauma 

devido à cirurgia, sendo a distribuição do traçador homogênea. As imagens anterior 

e posterior obtidas, tanto em 3 como em 24h, são similares às daqueles pacientes 

sem indícios de lesões secundárias [Fig. 28B]. 

 

 

 
Figura 28: Cintilografia da paciente 6 com MDP(A) e (V)DMSA (B). As imagens fornecidas por (V)DMSA 

revelam distribuição homogênea do traçador e indicam a região preenchida do hemitórax esquerdo por 
líquido. 

 

 

 Os demais exames de imagem da paciente foram consultados. A TC revelou 

espessamento da pleura e região preenchida por líquido, que pode ser observada na 
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cintilografia com 99mTc(V)DMSA. O fígado apresenta-se heterogêneo com múltiplos 

nódulos, que provavelmente se tratam se lesões neoplásicas secundárias [Fig. 29]. 

 

 

 

 
Figura 29: TC de tórax e abdômen da paciente 6. As imagens demonstram espessamento da pleura e 

preenchimento do hemitórax por líquido (A) e fígado com múltiplos nódulos (B). 
 

 

 O caso da paciente 6 desperta interesse. Dentre os casos aqui avaliados, ela 

foi a única situação em que o 99mTc(V)DMSA não se fixou em nenhuma lesão óssea 

reconhecidamente secundária, levando a refletir o que estaria determinando esse 

comportamento. 

A literatura, entretanto, relata alguns casos de falso negativo com o uso do 
99mTc(V)DMSA. Quadros de superscan, caracterizados por extremo envolvimento 

metastático ou turnover ósseo aumentado por desordens metabólicas, foram 

investigados por YÜKSEL et al. (2000). Todos os pacientes com distúrbios 

metabólicos incluídos nesse estudo apresentaram um padrão de superscan tanto 

para o 99mTc-MDP quanto para 99mTc(V)DMSA. No entanto, de cinco pacientes com 

envolvimento metastático um deles apresentou cintilografia de 99mTc(V)DMSA com 

padrão normal, posteriormente observou-se que ele era o único que apresentava 

nível de fosfatase alcalina elevado.  

A fosfatase alcalina é produzida pelos osteoblastos e denota um depósito de 

massa óssea com o pH mais alto no ambiente de mineralização. Nessas condições 

de pH, a captação de 99mTc(V)DMSA estaria reconhecidamente prejudicada 
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(HORIUCHI-SUZUKI et al., 2004). Contudo, infelizmente não há informações dos 

níveis plasmáticos dessa fosfatase na paciente 6. 

Em outro estudo, Hirano et al. (1995) relatam diferenças no grau de captação 

do 99mTc(V)DMSA em tumores primários de pulmão em função de sua histologia, 

sendo maior a fixação em células de carcinoma escamoso do que em 

adenocarcinomas, e, no último caso, de 14 pacientes investigados pelos autores três 

foram casos de falso negativo. A paciente em questão apresentava exatamente um 

adenocarcinoma no pulmão esquerdo como tumor primário.  

O prognóstico de um adenocarcinoma pulmonar depende do estadiamento e 

comprometimento mediastinal. A ausência de captação do 99mTc(V)DMSA na 

apciente 6 pode estar relacionado a esse prognóstico, de acordo com a 

agressividade da linhagem tumoral.  

Vários fatores parecem contribuir ou interferir na captação do 99mTc(V)DMSA. 

Diferentes aspectos quanto à sua distribuição e as implicações clínicas de sua 

afinidade são alvo de constantes investigações.  

Em 1997, Hirano et al. inferiram uma correlação entre a histologia, o grau de 

malignidade e a captação dos traçadores tumorais 99mTc(V)DMSA e 201Tl em 

tumores cerebrais. Eles avaliaram as diferentes células tumorais frente às suas 

captações precoces e tardias, à razão de retenção (diferença entre razão de 

captação precoce e tardia) e ao índice de retenção (razão de retenção dividida pela 

razão de captação precoce). Seus resultados revelaram que 93,2% das lesões 

estudadas captaram 99mTc(V)DMSA. A razão de retenção foi o parâmetro mais 

expressivo, sendo significativamente maior nos tumores malignos apenas com o uso 

do 99mTc(V)DMSA e não com o uso do 201Tl. Por outro lado, os tumores benignos 

não apresentaram diferenças nos parâmetros avaliados quanto à captação de 

ambos os radiofármacos. 

A histologia do tumor em relação ao grau de fixação de um radiofármaco pode 

ser um indicativo do prognóstico. A dificuldade, nesse sentido, reside na variedade 

do comportamento biológico dos tumores. Vários fatores tem sido propostos como 

determinantes na captação de 99mTc(V)DMSA, tanto em tecidos moles quanto em 

osso. Mais do que o tipo histológico, estudos moleculares e bioquímicos tentam 

explicar o mecanismo de fixação do 99mTc(V)DMSA e quais as implicações 

prognósticas relacionadas a uma alta ou insignificante captação. 
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A influência do pH, já referenciada para tecidos ósseos, também é válida para 

tumores de tecidos moles. A redução do pH em tecidos tumorais é reportada devido 

ao estímulo da via glicolítica, com produção de ácido lático.  

O radiofármaco exibiu grande sensibilidade à acidificação dos tumores. A 

acidose induzida pela administração de glicose em camundongos aumentou a razão 

entre a captação tumor/músculo. Além disso, nessas condições, o acúmulo de C-

14DG (14C- desoxiglicose) se sobrepôs topograficamente ao acúmulo de 
99mTc(V)DMSA em imagens autoradiográficas (HORIUCHI et al., 1998). O acúmulo 

de 14C-DG é reportado em células metabolicamente ativas, assim como o 18F-DG 

(radiofármaco empregado para aquisição de imagens PET) também reflete o grau 

metabólico celular. Dessa forma, a imagem de 99mTc(V)DMSA poderia refletir células 

altamente glicolíticas, mas o 99mTc(V)DMSA só se acumula em certos tipos de 

tumores, e com graus de captação diferentes.  

A relação entre a captação de 99mTc(V)DMSA e o transporte de fosfato foi 

proposto por Denoyer et al. em 2004 a partir da semelhança estrutural entre ambos. 

Três tipos de co-transportadores de NaPi (sódio-fosfato inorgânico) estão envolvidos 

no transporte celular de fosfato. A expressão gênica de cada um desses tipos foi 

avaliada em células de câncer de mama, glioblastoma e osteossarcoma, sendo 

comparada com o transporte de fosfato e o grau de captação de 99mTc(V)DMSA. Os 

resultados demonstraram que a expressão gênica do co-tranportador tipo III está 

estritamente relacionada à captação de 99mTc(V)DMSA (r=0,922), valores esses que 

estão de acordo com a captação de fosfato. Mais ainda, a atividade do co-

transportador NaPi III é regulada pelo pH extracelular, sendo que um pH alcalino 

inibe a captação tanto de 99mTc(V)DMSA quanto de fosfato, ao passo que um pH 

ácido estimula, de acordo com o comportamento citado anteriormente. 

Continuando suas pesquisas, Denoyer et al., em 2005, sugerem uma relação 

proporcional entre o nível de FAK fosforilada e a captação de 99mTc(V)DMSA. A 

hiper-expressão da proteína quinase de adesão focal (FAK) ocorre em uma 

variedade de tumores e tem sido relacionada à sua agressividade. Quando uma 

célula se desprende de um tecido, a falta de contato com a matriz celular daquele 

tecido deflagra a apoptose (autodestruição celular) e esse processo é mediado pela 

FAK: experimentalmente, em tumores específicos de camundongos, a deleção da 

FAK está associada à morte celular e à inibição do crescimento tumoral. Por outro 

lado, a ativação da FAK é suficiente para determinar a sobrevivência de células 
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epiteliais na ausência do contato com a matriz celular (MEHLEN; PUISIEUX, 2006). 

A FAK só fica ativada após fosforilação (inserção de um grupo fosfato), como o 
99mTc(V)DMSA entraria na célula pela mesma via dos fosfatos, haveria uma 

correlação entre ambos. Os resultados de Denoyer et al. confirmam a correlação 

entre o grau de captação do 99mTc(V)DMSA e o nível de FAK fosforilada (r=0,93).  

No entanto, ambos os índices só tiveram relação direta com a razão de proliferação 

celular, não apresentando influência nem quanto à capacidade de invasão, nem 

quanto à resistência à quimioterapia nas linhagens celulares estudadas. 

Essas informações reforçam a idéia de que o grau de captação de 
99mTc(V)DMSA pode servir como indicador prognóstico. Nessa tendência, Le Jeune 

et al. (2006) relatam outras correlações entre a captação de 99mTc(V)DMSA e 

proteínas fosforiladas envolvidas nos processos de disseminação tumoral. 

Buscando as implicações clínicas da captação do 99mTc(V)DMSA,  encontra-

se a constatação por Papantoniou (2005), em estudos de cintimamografia, de que o 
99mTc(V)DMSA é capaz de acumular-se em lesões pré invasivas de mama, levando 

a uma suposição de que sua captação do poderia indicar a possibilidade de uma 

lesão tornar-se maligna. 

Mediante essa análise dos dados da literatura, os principais parâmetros 

relacionados à captação específica do 99mTc(V)DMSA seriam o pH local, as 

características histológicas do tumor, o consumo de glicose e a presença de co-

transportadores específicos. A contribuição de cada um desses fatores e a 

associação entre eles definiria a afinidade diferencial nos tecidos e possível 

capacidade prognóstica. 

Em relação à última hipótese, em todas as situações analisadas na literatura, 

a captação aumentada de 99mTc(V)DMSA estaria relacionada a um mau prognóstico, 

lembrando que a maioria desses estudos foi desenvolvida em linhagens de tumores 

de tecidos moles. Entretanto, de acordo com os casos apresentados neste trabalho, 

os tumores de tecidos moles, evidenciados por exames radiográficos, não 

apresentaram fixação de 99mTc(V)DMSA, mas por outro lado o tecido ósseo tumoral, 

em dois casos relatados, apresentou uma captação mais seletiva pelo radiofármaco.  

Contudo, dependendo da localização anatômica, a capacidade de detecção 

de pontos quentes no scan está estreitamente relacionada ao background dos 

tecidos vizinhos, para um intervalo de 3h. Para essa condição, o background na 

maioria das vezes encontra-se alto, uma vez que a captação em tecidos moles e a 
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evidência do pool cardíaco é uma característica própria do 99mTc(V)DMSA (BASU et 

al., 2004). Nessas circunstâncias, a obtenção da imagem em 24h após a 

administração do fármaco mostrou-se uma ferramenta viável e importante na análise 

das cintilografias. 

No quadro específico em que o 99mTc(V)DMSA não foi captado por 

metástases ósseas, o background não interferiu na análise da imagem em 3h, 

confirmada pelo aspecto semelhante em 24 horas.  

No geral, será necessário um maior número de casos a serem avaliados e 

correlacionados com seus tumores primários e tipos histológicos na tentativa de 

estabelecer um significado para a ausência de captação do 99mTc(V)DMSA em 

metástases ósseas e sua aplicabilidade como ferramenta complementar mais 

específica. 

Perante todos os argumentos analisados e dentro do universo amostral deste 

estudo, o 99mTc(V)DMSA, empregado para a detecção de metástases ósseas, não 

sugeriu nenhum exame falso positivo, foi capaz de diferenciar lesões metastáticas 

de lesões originadas por trauma e indicou um caso de falso negativo que pode estar 

relacionado ao prognóstico da paciente, devendo o caso ser acompanhado quanto 

ao desenvolvimento do quadro clínico. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

• O 99mTc(V)DMSA pode ser produzido a partir do kit de DMSA fabricado pelo 

IPEN, com baixo custo e apresentando estabilidade à temperatura ambiente e 

percentual de marcação adequados para o uso clínico; 

• O 99mTc(V)DMSA, obtido pelo método de marcação empregado, apresentou 

as mesmas características de biodistribuição em modelo animal que a 

literatura relata; 

• O resultado das cintilografias obtidas com o emprego de 99mTc(V)DMSA em 

pacientes oncológicos foram em 80% dos casos concordantes com os 

resultados expressos pelo 99mTc-MDP; 

• O 99mTc(V)DMSA apresentou maior especificidade quanto à captação em 

metástases ósseas relacionadas a sítios de fraturas, podendo, nesses casos, 

ser útil no diagnóstico diferencial. 
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APÊNDICE A 
 
 
 

AVALIAÇÃO DA UTILIDADE DO P

99m
PTc(V)DMSA NA DETECÇÃO DE METÁSTASES 
ÓSSEAS 

 
 O P

99m
PTc(V)DMSA é um radiofármaco que vem sendo utilizado experimentalmente em 

humanos há alguns anos nos exames diagnósticos em medicina nuclear. Nosso objetivo é 
avaliar a utilidade do P

99m
PTc(V)DMSA em cintilografias ósseas.  

O procedimento a ser realizado faz parte de um projeto de pesquisa acadêmico, 
tendo por método comparar as imagens de cintilografias ósseas obtidas com o emprego de 
P

99m
PTc-MDP e com P

99m
PTc(V)DMSA. 

Para essa finalidade, o paciente se submeterá, voluntariamente, além do exame de 
rotina com P

99m
PTc-MDP, à administração adicional de P

99m
PTc(V)DMSA após uma semana, com 

tomadas de imagens em 4 e 24h. 
 O risco envolvido no experimento é uma nova exposição à radioatividade decorrente 
da utilização do P

99m
PTc no exame. No entanto, devido à atividade empregada (555MBq) e a 

meia-vida do P

 99m
PTc (6h) não haverá prejuízos à saúde do paciente nem acarretará cuidados 

especiais após o exame. 
 Os benefícios da pesquisa são o melhoramento do método diagnóstico, obtendo 
mais informações sobre o uso do P

99m
PTc(V)DMSA em cintilografias ósseas e auxiliando na 

conduta médica. 
 A pesquisa será realizada no Hospital das Clínicas/UFPE e a equipe envolvida 
consta de pessoas qualificadas incluindo profissional médico nuclear e físico-médico 
experientes. O paciente está livre para a qualquer momento retirar-se da pesquisa, sendo 
qualquer dano ressarcido. Em caso de dúvida o paciente deverá procurar os pesquisadores 
responsáveis: Alexandra C. de Freitas no Hospital das Clínicas, Serviço de Medicina 
Nuclear, localizado à Av. Prof. Moraes Rego, s/n, Cidade Universitária, Recife-PE, fone (81) 
2126 3924 ou Marília B. L. Correia fone (81) 8809 9870. 
 
 Eu, ___________________________________, portador da cédula de identidade 
___________________, tomo parte voluntariamente do projeto intitulado Avaliação da 
Utilidade do P

99m
PTc(V)DMSA na Detecção de Metástases Ósseas submetendo-me ao 

procedimento acima descrito. Declaro-me ciente do procedimento a ser adotado e 
esclarecido quanto aos riscos e benefícios. 
 
 
____________________________                   __________________________ 
              Paciente voluntário                                                                Responsável 
 
____________________________                   __________________________ 
                    1ª testemunha                                                                  2ª testemunha 
 
____________________________                   __________________________ 
      Marília Bezerra Libório Correia                                        Mª Teresa Jansem de A. Catanho 
                     Mestranda                                                                             Orientadora        
 
____________________________                   __________________________ 
      Fabiana Farias de Lima Guimarães                                 Alexandra Cavalcanti de Freitas 
                Co-orientadora                                                                   Médica responsável 

 
Recife, ____ de _________________de 200__
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APÊNDICE B 
 

 

 

 

 

 
CADASTRO DO PACIENTE 

Nome: 
Idade:                                     Sexo:                                 RG: 

Endereço: 

Telefone: 

Responsável:                                                                    RG:

Hospital:                                                              Prontuário: 

Médico: 

HD: 

Histórico: 

 

 

 

 

 

 

Medicamentos em uso: 

 

 

 

Parâmetros bioquímicos: 

 
 

 

 

 

Exames de imagem 

 

 

 

 

 
  

                   
                   Avaliação da Utilidade do P

99m
PTc(V)DMSA na Detecção  

de Metástases Ósseas 
 

Projeto de Mestrado  
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